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Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal de Aveiro,

Com o propósito de cumprir a formalidade legal, apresento à Assembleia Municipal o Relatório de Gestão
da Câmara Municipal de Aveiro, respeitante ao ano de 2007, para se proceder à sua apreciação.
O Relatório de Gestão, revela a orientação definida no desenvolvimento integral do Município, na
aproximação às populações e aos seus problemas, na procura da resolução para a grave situação de
desequilíbrio financeiro do Município e na definição e arranque de obras estruturantes para a
competitividade futura de Aveiro.
Sendo certo que as opções políticas se fazem, maioritariamente, em função dos recursos financeiros
existentes, não se pode deixar de aludir, por isso, nesta introdução ao Relatório de Gestão, ao forte
condicionamento da gestão actual e futura do Município, relacionada com o inusitado pendor despesista da
anterior governação municipal, que conduziu ao esgotamento da capacidade de endividamento e deixou
um legado brutal de compromissos financeiros perante diversas entidades bancárias e com um número
infindável de fornecedores.
Este quadro de profunda dificuldade não é hoje subjectivo, porquanto está descrito com precisão,
objectividade e imparcialidade no Relatório Final da Auditoria da Inspecção-Geral de Finanças, que foi
dado a conhecer, pela citada entidade independente, no final de 2007.
O reconhecimento partilhado e definitivo da gravidade das contas municipais, por virtude do que foi
expressado no Relatório da referida Auditoria, bem como a nova Lei das Finanças Locais, estribaram a
Operação de Saneamento Financeiro do Município de Aveiro, o que, permitindo a contratação de um
empréstimo de 58 milhões de Euros, eliminaria a maior parte dos compromissos de curto prazo,
possibilitando honrar os inúmeros compromissos assumidos pela edilidade, com as Juntas de Freguesia, com
os Fornecedores, com as Associações, com os Clubes e com as Instituições de Solidariedade Social.
Contratar o empréstimo financeiro constituiu uma prioridade, atendendo às finalidades enunciadas e,
também, na certeza de que se corrigia uma trajectória que não podia nem devia ser a causa da sua
denegação, mas antes uma solução a aprovar, dada a significativa repercussão que teria na regeneração do
tecido social e económico.
Mal vai uma nação quando a Administração Central e as Instituições nacionais não compreendem que o
prejuízo das cidades e das suas populações se reflecte no prejuízo do país.
Os constrangimentos financeiros, que Aveiro vive, renovaram, no decurso de 2007, as opções de
investimento criteriosas, tomadas sob um estrito sentido de prioridade, de forma a não comprometer as
gerações futuras e o arbítrio financeiro que estas devem ter na governação da terra que lhes deixaremos.
O Município de Aveiro não abdicou de sonhar, de ambicionar e de lançar e fazer obra em 2007. Fê-lo, no
entanto, com a parcimónia própria de quem tem respeito pelas dificuldades provocadas aos seus credores.
Mas fê-lo em nome do desenvolvimento sustentável e de um compromisso de transformação e de
modernização de Aveiro.
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Um vasto conjunto de projectos e acções, aqui resumidos os mais relevantes, permite atribuir à actividade
do Município, no decorrer de 2007, um balanço positivo.
O Município de Aveiro tomou a decisão de constituir uma Sociedade Comercial para a construção,
ampliação e conservação de equipamentos de interesse público. Esta decisão permite que o Município
possa avançar com o maior investimento municipal de sempre na área da Educação em Aveiro, com a
finalidade de implementar a Carta Educativa. Será possível, assim, transformar o actual parque escolar,
envelhecido e caduco, em 26 novos Centros Educativos, fornecendo os meios físicos e técnicos necessários
ao processo de ensino e de aprendizagem de excelência. Adiar esta renovação dos equipamentos escolares
seria um erro com um preço incalculável, a pagar no futuro. Por isso, nos apraz salientar o investimento
que ora se faz na criação de condições para que a Escola assegure a qualidade da formação académica e
humana das novas gerações de aveirenses. Consistindo numa prioridade, a construção dos 13 novos Centros
Educativos e a requalificação de outros 13, constitui uma pluralidade de obras que, pela sua distribuição
geográfica - por diversas Freguesias do Concelho - contribui para o desenvolvimento integrado e para a
coesão social e territorial do Município de Aveiro.
Esta Sociedade Comercial tem como objecto, também, a construção de quatro parques de estacionamento
subterrâneos, que visa favorecer a mobilidade urbana, tão desejável que é para uma cidade de serviços
moderna e funcional. Esta obra serve o presente e antecipa as necessidades futuras no acesso cómodo e
rápido aos serviços e ao comércio aveirenses. A edificação destes parques contempla, ainda, a
requalificação do espaço público à superfície, mediante a introdução de soluções urbanísticas que visam
favorecer a circulação dos peões e uma melhor vivência da cidade.
Fruto do Programa Pares e do Programa Operacional para o Emprego Formação e Desenvolvimento Social, o
Concelho de Aveiro está a preparar uma requalificação social ímpar na sua história, decisiva para a
construção de um Concelho mais justo e mais solidário. A médio prazo o Concelho disporá de mais nove
equipamentos sociais ligados às seguintes instituições: Centro Social de Santa Joana, Associação de
Assistência de Eixo, Centro Social e Paroquial de Mataduços, Centro Social e Paroquial de Eirol, ASAS de
Santa Joana, Centro Comunitário da Vera-Cruz, Centro Social e Paroquial da Vera-Cruz, Casa de Pessoal da
Segurança Social, e Florinhas do Vouga.
Está prevista a construção de 4 novos Lares com 150 lugares, 5 novos Centros de Dia com capacidade para
240 respostas, 4 Serviços de Apoio Permanente, com 200 respostas e mais 6 creches que podem acolher
mais 300 crianças.
Contam-se aqui cerca de 900 respostas sociais, para além dos inúmeros novos empregos que serão criados.
Três destas obras já iniciaram a construção, outra está em adjudicação e as restantes estão na fase final
de elaboração do projecto.
A elaboração, preparação e candidatura da maioria destes projectos foi realizada pelos Serviços da Câmara
Municipal.
Em 2007 a edilidade prosseguiu uma lógica de investimentos prioritários, com a aquisição de terrenos e
imóveis para instalar equipamentos de indiscutível interesse público, tendo em vista, com isso, apoiar o
serviço comunitário de prestigiadas instituições aveirenses. Neste sentido, o Município comprou os terrenos
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para a construção do novo quartel dos Bombeiros Novos, adquiriu o terreno para o novo pavilhão desportivo
do Clube de Povo de Esgueira e negociou o Quartel do Parque com o Ministério da Defesa, faltando a
homologação deste organismo para se proceder à aquisição que tornará o Município proprietário deste
espaço central, que servirá para edificar equipamentos sociais de apoio à população sénior.
Com o fito de promover a fixação de jovens no Concelho, o Município adquiriu terrenos em Eixo, para
construir habitação social, procurando, sobretudo, ajudar a resolver o problema de muitas famílias sem
casa própria, em especial o de jovens casais.
O ano de 2007 será lembrado por muitos mais aspectos.
Por se ter decidido e protocolado com o Ministério da Justiça a construção do Campus da Justiça de Aveiro,
cujos serviços, com dimensão regional, afirmam e aprofundam a centralidade de Aveiro, acentuando a
urbe como capital metropolitana. Por se ter verificado o regresso do Tribunal Administrativo e Fiscal a
Aveiro. Por Aveiro passar a ser a sede da Direcção Regional de Economia e a sede da Direcção Regional de
Desporto. Por se ter anunciado a criação de uma entidade gestora para a Ria de Aveiro.
Foi, 2007, o ano em que os aveirenses regressaram às compras no Mercado Manuel Firmino, agora renovado
e mais acolhedor. Pôde-se, pela primeira vez, navegar no Ferry-Boat que, sulcando as águas da ria,
aproxima Aveiro e São Jacinto. O Apoio de Praia foi criado sob as areias de São Jacinto melhorando a
oferta turística na época balnear. Foi ainda possível aos aveirenses usufruir da nova frente pedonal do Cais
do Côjo.
A entrada em funcionamento da Agência de Energia do Baixo Vouga destaca-se no âmbito da política
ambiental. Promovida pelo Município de Aveiro, esta entidade envolve um conjunto alargado de parceiros,
cujas competências permitem atingir objectivos de sustentabilidade ambiental, entre eles, o da eficiência
energética.
De recordar, também, que o Município se pronunciou pela localização da Unidade de Tratamento Mecânico
Biológico na Freguesia de Eirol, aprovando-a, sendo que o Estudo de Incidências Ambientais instruiu o
pedido de aprovação de localização.
Ainda no domínio do Ambiente, foi aberto o procedimento para a realização da empreitada do Centro de
Interpretação Ambiental, equipamento estratégico para o plano de desenvolvimento sustentável do
Município, que potencia, em particular, o conhecimento e a pedagogia dos assuntos relacionados com a Ria
de Aveiro.
Em 2007 derrubaram-se mais algumas barreiras para facilitar, no futuro próximo, o contacto entre os
cidadãos e os serviços públicos municipais, com vista a agilizar as respostas solicitadas, esperando-se,
assim, obter claros ganhos de eficiência dos serviços e de satisfação dos munícipes. Para isso, muito
contribuíram as obras para a instalação do Gabinete de Atendimento Integrado, no rés-do-chão do Centro
de Congressos e a adjudicação da obra para a construção da nova sede dos Serviços Municipalizados de
Aveiro.
O incentivo à participação dos cidadãos na vida pública municipal conheceu uma nova modalidade, com os
primeiros passos na experiência comunitária do Orçamento Participativo, oportunidade que a edilidade
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abriu para colher as propostas, dos cidadãos e das entidades, na elaboração das Grandes Opções do Plano
para 2008, documento estratégico do desenvolvimento municipal.
A política cultural tem sido assumida como um eixo estratégico na afirmação de Aveiro, entendida como
um factor relevante de atractividade turística e de dinamização económica, constituindo um forte apelo à
fixação da população. Sobressai, neste sector, em 2007, a requalificação da Casa Major Pessoa, tendo-se
revalorizado os traços arquitectónicos do imóvel, emblema maior da Arte Nova. Este edifício pode vir a
converter-se no centro nevrálgico da futura Rede Nacional de Municípios de Arte Nova, sendo que, para já,
apresenta as valências de um museu que é um espaço vivo, dinamizando exposições temporárias, dispondo
de serviço de cafetaria, recriando o tempo de maior fulgor da Arte Nova, através da utilização de objectos
utilitários e de adereços da época.
A realização dos II Encontros de São Gonçalinho honra a tradição aveirense, a cultura popular que se
sedimenta com a passagem dos anos e que é cimentada na afeição das pessoas. A edilidade associou-se aos
Mordomos de São Gonçalinho para reforçar e renovar as principais festividades populares do Concelho,
considerando-as um elo social inestimável e um meio poderoso de estreitar a ligação dos aveirenses às suas
raízes. Do teor dos Encontros destacou-se a partilha da descoberta das Festas de S. Gonçalo, em diversos
pontos de Portugal, a apresentação do Cd-Rom interactivo “São Gonçalinho contado às crianças” e a do
puzzle “Construção didáctica da Capela”.
Por seu lado, o programa “Aveirenses Ilustres” surgiu incentivado pelo princípio de que a estruturação da
identidade aveirense encontra uma forma de se concretizar através da apresentação pública, por
especialistas, das personalidades que se distinguiram na vida pelo contributo para a afirmação histórica de
Aveiro, tendo contribuído para o desenvolvimento social, económico, político e cultural da urbe aveirense.
As conferências repescaram para a actualidade e oferecem, ao conhecimento das novas gerações,

a

memória de eminentes figuras do passado de Aveiro: Lourenço Peixinho, José Estêvão, Antónia Rodrigues,
João Afonso de Aveiro, João Jacinto Magalhães, Princesa Santa Joana, António Rocha Madahil, Luís Gomes
de Carvalho, Von Haff, Mário Duarte e Alberto Souto.
Duas referências ainda, no âmbito da Cultura. A primeira para a edição inicial do Prémio de Poesia Nuno
Júdice, iniciativa deste Município, que visa estimular a criatividade literária, a consagração da poesia como
género maior da literatura e a defesa da língua portuguesa. A segunda, para dar nota da realização da VIII
Bienal de Cerâmica Artística de Aveiro, um dos mais importantes certames culturais do género que se
realiza no nosso país.
No Desporto sublinham-se os mais relevantes eventos desportivos que decorreram em Aveiro, em 2007.
Enunciamos, entre outros, a realização da Taça de Portugal de Triatlo, o Campeonato Nacional de Natação
e recordamos que o ciclismo ao mais alto nível competitivo regressou à nossa cidade, aqui se tendo
realizado a partida de uma das etapas da 69.ª Volta a Portugal em Bicicleta.
Na política de Juventude sobressaem do vasto lote de iniciativas, decorridas em 2007, a criação do
Gabinete de Apoio ao Jovem e a realização da Semana da Juventude.
O Gabinete de Apoio ao Jovem tem-se revelado muito importante, porque muito procurado, para a
juventude aveirense. Este Gabinete é constituído por uma equipa especializada, que presta
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esclarecimentos, informações e apoio, gratuitos, em áreas como a saúde, emprego, educação,
associativismo, habitação, relações familiares, tempos livres, entre outras atinentes aos interesses juvenis.
A realização da Semana da Juventude, uma novidade no calendário juvenil municipal, constituiu um facto
de destaque, na medida em que se promoveu um programa diversificado, justificando a adesão
significativa dos jovens aveirenses. A Semana da Juventude, decorreu de 22 a 29 de Setembro,
dinamizando actividades de cariz artístico, cultural, desportivo, recreativo e de sensibilização social,
especificamente direccionadas aos interesses e vocações dos jovens, desenvolvendo, simultaneamente, a
formação de futuros públicos activos e participativos. Abrangeram-se, na Semana, áreas como a música,
teatro, artes plásticas, dança, cinema, literatura, multimédia e desporto, contemplando a realização de
concertos, mostras, workshops, debates e outras actividades que se consideraram pertinentes para a
prossecução dos objectivos da iniciativa.
No que se refere ao Planeamento, há a referir, em 2007, a conclusão do Plano de Urbanização da Cidade
de Aveiro - PUCA, após um processo de elaboração longo, que durou quase 13 anos. Significou isto que o
Município passará a dispor de um instrumento de planeamento e ordenamento do território fulcral para o
desenvolvimento sustentável de Aveiro.
A entrada em vigor deste Plano vai permitir integrar com harmonia as zonas industriais no território,
acentuar a defesa das áreas urbanísticas e arquitectónicas mais características e sensíveis da cidade e
estabelecer o espaço urbano e a paisagem rural, uma vez que ambas as realidades estão presentes na área
que abrange. O PUCA regulamentará o teor da ocupação do solo, propiciando o crescimento económico,
imobiliário, industrial, comercial e turístico, conjugado com o interesse social, nomeadamente, com a
vivência qualificada do território, destinando áreas para a localização de equipamentos de utilização
colectiva nas operações urbanísticas, prevendo, ainda, a manutenção e a criação de espaços verdes, os
locais de estacionamento e as infra-estruturas viárias indispensáveis para as necessidades do presente e do
tempo vindouro.
Por seu turno, o Plano de Alinhamentos e a limitação a uma cércea máxima de cinco pisos para os edifícios
a construir na Avenida Dr. Lourenço Peixinho é uma das propostas cujos termos estão contemplados no
PUCA e que tem em vista o desenvolvimento de um programa de requalificação urbanística daquela que se
considera a mais emblemática avenida aveirense.
O alinhamento dos novos edifícios, a sua integração arquitectónica, a reabilitação daqueles que sendo
considerados de interesse se encontram degradados e a desejável reocupação dos imóveis devolutos,
devolverão a dignidade histórica à Lourenço Peixinho, artéria considerada como imagem de marca de
Aveiro e como relevante espaço físico e simbólico da identidade aveirense.
Quanto a novos projectos realce-se o do Núcleo de Apoio à Pesca em S. Jacinto e o do Núcleo de Recreio
Náutico de S. Jacinto, que estão concluídos e que foram apresentados à população. O financiamento do
primeiro equipamento poderá advir da candidatura ao QREN e, no caso do Porto de Recreio, aguarda-se a
resposta da Administração do Porto de Aveiro ao pedido de concessão do respectivo espaço.
A menção ao Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN, recorda que, no decurso de 2007, a
edilidade criou o Gabinete de Fundos Estruturais, porquanto este serviço recebeu a função de controlar e
executar os projectos co-financiados directa ou indirectamente pela Comunidade Europeia. O Gabinete
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possui diversas outras atribuições, nomeadamente, a de apoiar e colaborar na definição de estratégias de
desenvolvimento sustentável e respectiva implementação (Plano Estratégico para a Cidade de Aveiro PECA), em colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Planeamento Territorial, a de elaborar
ou dar parecer sobre projectos de interesse municipal, bem como fazer o acompanhamento da sua
execução e proceder à sua avaliação e a de controlar e executar os contratos-programa de apoio ao
investimento, provenientes de fundos nacionais.
A situação financeira do Município de Aveiro conheceu uma evolução favorável. Comprova-o o registo
positivo do Resultado Líquido do Exercício de 2007, que ascendeu a 6.420.036,13€. Por seu turno, os
Resultados Correntes na ordem dos 7.849.302,96€ revelam a contínua optimização dos recursos municipais,
com reflexo na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
As Receitas do Município em 2007 somaram 47.105.723,72 €. Trata-se do terceiro ano, consecutivo, em que
se verifica o aumento das Receitas do Município.
Não se pode dissociar este resultado da política fiscal do Município e das consequências sociais e
económicas daí advenientes. Na verdade, a redução dos impostos, como o IMI – Imposto Municipal de
Imóveis, não significou a perda de receita. Deste modo, em 2005, período anterior à redução do valor do
IMI, a cobrança rendeu ao Município 7.164.500,36€. Em 2006, depois da baixa do imposto, o valor
aumentou para 7.987.753,26€, subindo, em 2007, o montante cobrado em sede de IMI para 8.212.313,83€.
Para além da repercussão financeira da opção política, sublinha-se a importância inegável para fixar os
aveirenses no seu Município, para atrair população para o território aveirense e para impulsionar a vida
económica local. Neste sentido, a redução do IMI aliviou o orçamento das famílias, aumentou o seu
rendimento disponível e incentivou o mercado imobiliário e todo o processo de produção que lhe está
subjacente, criador de emprego e de riqueza.
O endividamento de Médio e Longo Prazo diminuiu 2.108.752€, consolidando o esforço da edilidade em
reduzir os encargos financeiros decorrentes do capital em dívida, medida tão mais justificada porquanto se
verifica uma contínua subida da taxa de juro bancária.
Referência, ainda, para sublinhar a prioridade política, para a rubrica que regista a maior percentagem de
pagamentos, em 2007, a da aquisição de bens de capital, classificação que reflecte em termos orçamentais
o investimento realizado, registando cerca de 26 % do total de pagamentos.
Aveiro, em 2007, continuou, pois, a investir, para transformar os sonhos em obras, assegurando a
competitividade futura do Município, privilegiando os projectos sustentáveis e com cariz reprodutivo. Disso
demos conta resumida nestas linhas introdutórias ao Relatório de Gestão de 2007.
Aveiro, 11 de Abril de 2008

O Presidente da Câmara Municipal

Élio Manuel Delgado da Maia
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2. - O EXECUTIVO MUNICIPAL
COMPOSIÇÃO E PELOUROS
__________________________________________________________________________________
Durante o ano de 2007, a composição e distribuição de tarefas pelos membros da Câmara
Municipal operou-se da seguinte forma:
Ö PRESIDENTE, DR. ÉLIO MANUEL DELGADO DA MAIA
•

Planeamento ; Obras Municipais

Ö VEREADOR, DR. LUÍS MIGUEL CAPÃO FILIPE (Tempo Inteiro)
•

Assuntos Sociais e Família (Acção Social e Habitação Social); Assuntos Culturais
(Cultura, Preservação do Património, Museus e Bibliotecas); Saúde; Defesa do
Consumidor; Ambiente; Trânsito e Mobilidade

Ö VICE-PRESIDENTE, ENG.º CARLOS MANUEL DA SILVA SANTOS (Tempo Inteiro)
•

Gestão Urbanística e Obras Particulares; Apoio às Freguesias; Policia Municipal e
Protecção Civil; Mercados e Feiras

Ö VEREADOR, DR. PEDRO NUNO TAVARES DE MATOS FERREIRA (Tempo Inteiro)
•

Finanças; Educação e Relações com Ensino Superior; Juventude e Relações
Internacionais

Ö VEREADOR, DR. JORGE MANUEL HENRIQUES DE MEDEIROS GRENO (Tempo Inteiro até ao dia
03 de Setembro de 2007)
•

Administração

e

Pessoal;

Jurídico;

Cemitérios;

Informática

e

I&D;

Desenvolvimento Económico; Turismo; Congressos e Exposições; Aeródromo e
Desporto
Ö VEREADOR, DOUTOR GONÇALO NUNO CAETANO ALVES (Tempo Inteiro desde o dia 03 de
Setembro de 2007)
•

Administração e Pessoal; Jurídico; Cemitérios; Informática e I&D;
Desenvolvimento Económico; Turismo; Congressos e Exposições e Aeródromo e
Desporto

Ö VEREADORA, DR.ª MARÍLIA F. CORREIA MARTINS - Sem tarefas especificas atribuidas.
Ö VEREADOR, DR. NUNO MANUEL MARQUES PEREIRA - Sem tarefas especificas atribuidas.
Ö VEREADOR, DR. ANTÓNIO ROCHA ANDRADE - Sem tarefas especificas atribuidas
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Ö VEREADORA, DR.ª MARGARIDA DIAS FERREIRA - Sem tarefas especificas atribuidas
Desempenharam ainda as funções de Vereadores, sem tarefas especificas atribuídas e em
substituição de Vereadores ausentes ou com mandato suspenso, os seguintes:
Ö VEREADOR, DR. EDUARDO ELÍSIO PERALTA FEIO.
Ö VEREADOR, DR. PEDRO MANUEL RIBEIRO DA SILVA;
Ö VEREADORA, DRA. MARIA MARGARIDA MANGERÃO;
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3. - ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS
3.1. - UNIDADES ORGÂNICAS
__________________________________________________________________________________
No ano de 2007, o funcionamento dos serviços da Câmara Municipal decorreu no âmbito da
estrutura já aprovada em 2004, constante do Regulamento Orgânico publicado na II Série do
Diário da República, apêndice n.º 40, n.º 79, de 2 de Abril de 2004, composta pelos
Departamentos e Divisões a seguir indicados:

GABINETE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Chefe de Gabinete (equiparado a chefe de divisão) – Dr.ª Olga Matos
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Director de Departamento - Lugar Vago
DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Chefe de Divisão – Lugar Vago
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Chefe de Divisão - Dr.ª Joana Filipa Santos Veiga de Oliveira
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Director de Departamento - Dr.ª Isabel Figueiredo
(Do quadro dos S.M.A, nomeada em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da
Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro,conjugado com o artigo 9º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril).
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DIVISÃO CONSULTADORIA E CONTENCIOSO
Chefe de Divisão -Lugar Vago
DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO E EXECUÇÕES FISCAIS
Chefe de Divisão – Dr.ª Telma Vidal Pereira
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Chefe de Divisão – Dr.ª Maria da Luz Portugal Fontes Pereira de Melo Granjeia
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO
Director de Departamento - Lugar Vago
DIVISÃO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Chefe de Divisão - Dr. Carlos Dias
(Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 10 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15
de Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril, alterado e
republicado em anexo ao Decreto – Lei n.º 104/2006,07 de Junho).
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Madalena Pinto Pereira Andias
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MÓVEL
Chefe de Divisão - Dr. Ricardo Pnto Torrão
(Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 10 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15
de Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril, alterado e
republicado em anexo ao Decreto – Lei n.º 104/2006,07 de Junho).
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Director de Departamento - Eng.º Rui Alberto Branco
(Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Chefe de Divisão - Dr. Paulo Dinis Maranhão Mesquita
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/2004, de 15
de Janeiro, e no artigo 15º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Chefe de Divisão - Dr. Mário Nogueira Martinho
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL
Director de Departamento - Arq.º Helder Tércio Ramos Guimarães
Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO
Chefe de Divisão- Lugar vago
DIVISÃO DE PLANEAMENTO
Chefe de Divisão- Lugar vago
DIVISÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Chefe de Divisão - Eng.º José António Oliveira Cruz
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro).
DIVISÃO DE AMBIENTE
Chefe de Divisão- Eng.º Acílio Briosa Gonçalves Victória
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
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DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Director de Departamento - Eng.º Manuel Higino Póvoa Morgado
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PAISAGISMO
Chefe de Divisão - Arq.ª Maria Emília Soares Lima
(Nomeada em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro).
DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS
Chefe de Divisão - Eng.º António Joaquim da Lima Correia Pinto
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE VIAS E CONSERVAÇÃO
Chefe de Divisão - Eng.º João Bernardo Pontes Dias Nunes
(Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Chefe de Divisão - Eng.º Nelson Marques Carlos
(Nomeado em Comissão de Serviço , nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA DE OBRAS PARTICULARES
Directora de Departamento - Eng.ª Aurora Conceição Maçarico
(Nomeada em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Chefe de Divisão – Eng.ª Graça Maria Diogo Marques Tavares
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
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DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Chefe de Divisão - Arq.ª Sónia Pereira
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Chefe de Divisão - Lugar vago

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Director de Departamento -Dr. Emanuel Moreira Cunha
(Nomeado para o exercício do cargo, nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho e n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 22 de Novembro)
DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
Chefe de Divisão – Arq.º João Manuel Ventura Ferreira
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DO CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS
Chefe de Divisão – Ana Margarida Perrolas Oliveira e Silva
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO MUNICIPAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Madalena Rosa Martins A. Pinheiro
(Nomeada em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
Chefe de Divisão - Dr. Ana Lurdes Silva Costa Santos Gomes
(Nomeada em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO
Director de Departamento - Lugar vago
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
Chefe de Divisão - Dr. António Manuel Soares Martins Direito
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE JUVENTUDE
Chfe de Divisão - Dr.ª Ana Margarida Silva Oliveira
(Nomeada em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE DESPORTO
Chefe de Divisão - Dr. Paulo Jorge Marques Almeida
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL
Director de Departamento - Lugar vago
DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Irene Figueira Bártolo
(Nomeada em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA
Chefe de Divisão - Dr.ª Ana Paula Aires Marques
(Nomeada em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Director de Departamento - Eng.º Francisco Manuel Cruz Gonçalves da Costa
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
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DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Chefe de Divisão - Eng.º Paulo Carlos Campos
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES
Chefe de Divisão – Lugar Vago
DIVISÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E TRANSPORTES
Chefe de Divisão - Eng.º João Manuel Nunes Campos
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Chefe de Divisão - Eng.ª Ana Margarida Rodrigues Cunha
(Nomeada em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS
Chefe de Divisão -Lugar vago

DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL E PROTECÇÃO CIVIL
Director de Departamento - Comissário, Fernando João Vieira Lopes
(Nomeado em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO POLICIA MUNICIPAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Ana Palmira Gaspar Albino Campos Cruz
(Nomeada em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE PROTECÇÃO CIVIL
Chefe de Divisão - Lugar vago
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3.2. - DESPESAS COM PESSOAL
__________________________________________________________________________________
LIMITES LEGAIS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL
Nos termos do Decreto –lei nº 116/84, de 6 de Abril, com a redacção dada pela Lei nº 44/85, de
13 de Setembro, as despesas com pessoal do quadro não podem exceder 60 % das receitas
correntes do ano anterior e as despesas com o pessoal além do quadro não podem, por sua vez,
ultrapassar 25% do total das despesas com pessoal do quadro.
Considerando que o total das receitas correntes do ano anterior totalizou 37.924.302,28 €, o
limite legal para as despesas com pessoal do quadro era de 22.754.581,37 € e de pessoal além
do quadro era de 5.688.645,34 €.
Assim, as despesas realizadas em 2007 cifraram-se apenas, respectivamente, em cerca
de 7.945.520,38 € e 1.147.838,59 €.
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3.3. - SECÇÃO DE CANTINA
__________________________________________________________________________________
Durante o ano de 2007, a secção de cantina serviu 10.999 refeições, aos seguintes grupos de
utentes: subsidiados, crianças, funcionários e familiares e SOFE – Finanças.
A nível de serviços requisitados pela C.M.A (Presidentes e Vereadores) relativo a beberetes e
outro tipo de serviços idênticos, foi atingido o valor de 18.309,68€.
A despesa total correspondente a estes serviços ascendeu a 59.411,75€. No quadro seguinte
explicita-se a evolução mensal desta despesa, comparativamente com os últimos quatro anos.

MAPA COMPARTIVO DOS GASTOS MENSAIS
(Anos 2004/2005/2006/2007)
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3.4. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS
___________________________________________________________________________________
O Programa de Formação e Qualificação dos Recursos Humanos foi implementado no 1º
trimestre de 2002, encontrando-se actualmente integrado no Gabinete Técnico de Formação
Profissional, continuando com o mesmo objectivo geral virado para o exterior já referido nos
Anos transactos que é a Melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão pela Câmara
Municipal de Aveiro ( Constituição da República Portuguesa, Art. 235º, nº 2 “ As Autarquias
Locais......visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas)..
Para a concretização deste objectivo geral, há que continuar a intervir nos objectivos
internos:
-

Aumentar o nível de escolaridade e de instrução dos funcionários.

-

Aumentar as possibilidades de progressão profissional dos funcionários,

-

Contribuir para o bem-estar dos funcionários a nível individual e no trabalho de
equipa,

-

Contribuir para uma progressiva consciencialização dos funcionários, do seu papel
dentro da organização e consequente motivação dos mesmos para o trabalho,

-

Contribuir para um melhor relacionamento entre hierarquias e entre serviços,

-

Dotar os funcionários de competências técnicas que lhes permitam conseguir com
eficácia executar as funções próprias das categorias que detêm ou de outras para as
quais, justificadamente, desejem a reclassificação ou reconversão,

-

Dotar os funcionários de conhecimentos que lhes permitam utilizar sem dificuldades
as novas tecnologias da informação e da comunicação, contribuindo assim para uma
modernização e desburocratização dos serviços, bem como uma melhor resposta às
solicitações dos munícipes.

Criadas que foram as bases de trabalho nos anos anteriores, como sejam a Análise Diagnóstico da população autárquica, a definição das Grandes Áreas de Formação para melhor
sistematização dos processos, a Criação das Bases de Dados e toda a organização da Gestão
corrente da globalidade da Formação Municipal, a equipa muito reduzida de funcionários que
integra o Gabinete de Formação continua responsável pela Gestão do Programa de Formação e
respectivo Orçamento, bem como a continuação da Gestão do Plano de Formação da AMRia ao
abrigo do Programa Foral constante do Plano de Formação 2006, que se iniciou em Maio de 2006
e terminou em Setembro de 2007.
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Dado o grande volume de Formação constante no Plano da AMRia durante o ano de 2007,
foi Superiormente decidido não elaborar o Inquérito de necessidades do Plano de Formação,
contrariamente aos anos anteriores, aguardando-se pelo novo Plano dessa Entidade, que não
ocorreu no último trimestre.
Porém, foram divulgadas diversas Formações, privilegiando-se as ao abrigo do Programa
Foral que não têm custos para o Município, algumas delas em horário pós-laboral,
nomeadamente a Formação Pedagógica inicial de Formadores, que dará origem ao CAP, tendo
em vista a implementação e dinamização da Formação interna acreditada.
Paralelamente, procedeu-se à Gestão de todos os pedidos individuais validados pelos
Dirigentes, bem como de toda a correspondência, da qual resultaram também inscrições
diversas.
Por outro lado, foram propostas e implementadas nas

Instalações Municipais,

Formações, cujos Temas e Programas eram transversais a diversos Serviços Camarários, com
consultas a Entidades Promotoras credenciadas, evitando-se assim a deslocação de inúmeros
funcionários à sede das mesmas e as consequentes despesas de ajudas de custo e abono de
transporte, que, embora não estejam integradas na GOP da Formação, tem um Resultado
positivo se atendermos ao Investimento global Municipal. Por condicionantes de agenda das
Entidades Promotoras, algumas destas Formações só são possíveis em 2008.
Para a concretização do 1º Objectivo Interno “ Aumentar o nível de escolaridade e de
instrução dos funcionários” e no seguimento dos anos anteriores, dinamizámos o Processo RVCC
(Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências ), agora em colaboração com o
Centro de Oportunidades/RVCC do IEFP,.promovendo reuniões sectoriais no CCCA e DSU. Os
CRVCC são um processo diferente de validação de percursos de vida e certificação em Áreas de
Competências Chave (“Cidadania e Empregabilidade”; “Tecnologias de Informação e
Comunicação”, “Linguagem e Comunicação” e “Matemática para a Vida”), estão habilitados
pelo Ministério de Educação a certificar a equivalência aos 1º, 2º, 3º Ciclos de escolaridade e
Secundário. Neste Processo foi integrado também um novo referencial de Quadros
Administrativos.
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Formação Profissional
A gestão rigorosa do Plano de Formação em continuação do de 2006, das Formações
aprovadas pelo Programa Foral – bem como da oferta em gestão corrente e pedidos individuais
validados, acarretou em 2007 um custo de 27.954,41€ para um total em termos brutos (
somatório por meses) de 970 participantes, embora no registo diário onde ficam contempladas
todas as situações se constate que transitaram pelo sistema 1100.
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Constata-se assim que continuam a ser as Formações na Área de Informática, as que têm
maior nº de inscrições -207 – seguidas das de Desenvolvimento Pessoal – 193.
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Quanto ao Grupo Profissional com mais participações em Formação continua a ser o
Grupo Técnico Superior / Técnico com um total de 416, seguido do de Administrativo/Técnico
Profissional com 227 e o dos Dirigentes com 186.
Porém, se deduzirmos as sobreposições mensais, constatamos que, em termos líquidos,
de facto foram concretizadas 865 participações num total de 18993h para um universo de 205
acções, realçando-se que pela 1ª vez tivemos uma acção interna com 43 participantes. O maior
número de acções implementadas ( 155) são as com carga horária inferior a 30h - onde se
incluem os níveis básicos de Informática. À semelhança do ano anterior, continua a ser a
população autárquica feminina a que mais frequenta a formação, à excepção dos Grupos de
Pessoal Auxiliar e Operário, onde a predominância é masculina.
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Relativamente a custos, continuam a ser os Grupos Profissionais Técnico Superior/
Técnico e o dos Dirigentes os que frequentam Formações que, pela sua especificidade são mais
onerosas
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Processo RVCC
No sentido de se cumprir o 1ºObjectivo interno e já com a colaboração do Centro de
Oportunidades/CRVCC do IEFP dinamizámos reuniões nas instalações municipais ( CCCA e DSU )
para se continuar o Processo, não só para os níveis básicos de escolaridade ( 1º, 2º e 3º ciclos e
Secundário ), mas também para um novo Referencial de Quadros Administrativos. A adesão dos
funcionários foi grande – recebemos 149 fichas de inscrição, sendo o maior número – 60 - para o
Secundário.
Após a recepção das fichas de inscrição, que eram remetidas ao IEFP, as aulas para o 3º
ciclo iniciaram-se em Setembro de 2007, não nos tendo sido dada a informação por parte
daquela Entidade dos que terminaram esse módulo.
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4. - ACTIVIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
4.1. – ACTIVIDADE JURÍDICA
__________________________________________________________________________________
Compete ao Departamento Jurídico velar pela legalidade da actividade municipal, prestando
toda a informação técnico-jurídica sobre quaisquer assuntos, questões ou processos que
contenham matéria de índole jurídica, que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo
Presidente.

DIVISÃO DE CONSULTADORIA E CONTENCIOSO (no final do ano 2007 com 7 Juristas)
CONSULTADORIA
•

INFORMAÇÕES JURÍDICAS / PARECERES - 376 (915 do Departamento);

•

MINUTAS DE OFÍCIOS - 292;

•

PROTOCOLOS – 19:
o

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a C.M.A. e o Grupo Cénico Cantares da
Ria – Aveiro;

o

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro, a Fundação João
Jacinto de Magalhães e a Universidade de Aveiro, no âmbito do Projecto Centro de
Ciência Viva;

o

Alteração do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Aveiro e a
Associação Musical das Beiras;

o

Acordo de Revisão do Protocolo celebrado entre o Município de Aveiro e a CERCIAV;

o

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a CCDR-Centro,
com vista à gestão, ordenamento e preservação dos canais urbanos da Ria de Aveiro;

o

Alteração ao Acordo de Revisão do Protocolo celebrado entre a CMA e a “CERCIAV”;

o

Protocolo a celebrar entre o Município de Aveiro e o Centro de Alcoólicos
Recuperados do Distrito de Aveiro;

o

Alteração das minutas de Protocolos de Colaboração elaboradas pela Universidade
de Aveiro, a celebrar entre o Município de Aveiro e a Universidade de Aveiro no
âmbito do projecto “II Encontro de S. Gonçalinho – A descoberta da festa de S.
Gonçalinho”;

o

Análise e alteração das minutas de Protocolos a celebrar com diversas entidades no
âmbito do Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras Actividades
de Enriquecimento Curricular;
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o

Análise e alteração das minutas de Protocolos a celebrar com diversas entidades
referentes ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico;

o

Análise e alteração da minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Junta
de Freguesia de Requeixo, sobre transporte de alunos com necessidades educativas
especiais;

o

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Instituição
Particular de Solidariedade Social “Florinhas do Vouga”;

o

Protocolo de Colaboração com a Ávela para comparticipação da realização dos
trabalhos de recolocação do Pontão;

o

Elaboração de adenda ao Protocolo entre a CMA e a IPSS Florinhas do Vouga;

o

Análise e alteração de minutas de Protocolo entre o Município de Aveiro e a
“Associação Regresso à Terra”, relativas ao Projecto Pedagógico, para os anos 2006
e 2007;

o

Elaboração de minutas de Protocolo, para o ano de 2007, entre o Município de
Aveiro e a “Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro”, “Região de Turismo
da Rota da Luz” e de cedência gratuita e temporária dos barcos moliceiros a várias
entidades locais;

o

Elaboração do Protocolo de Colaboração entre 11 municípios, para a criação do
website da Rede Nacional de Municípios Arte Nova;

o

Parecer sobre distinção entre acordo de parceria e protocolo e demais figuras
juridico-administrativas formais e informais, e elaboração de minuta de protocolo
entre a CMA e Serviço de Refeições de Alunos e Agrupamentos de Escolas de Cacia,
Eixo, Esgueira, Oliveirinha e São Bernardo;

o

Protocolo com Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, para a
realização de um mercado biológico na cidade de Aveiro.

•

CONTRATOS PROGRAMA - 1:
o

Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o
Município de Aveiro e a FIDEC, em 5/07/2000.

•

REGULAMENTOS – 3:
o

Projecto de Regulamento Urbanístico Municipal – iniciado em Outubro, proposta
final saiu a 2.01.2008;

o

Projecto de Regulamento Para Ocupação e Utilização Dos Espaços Existentes No
Centro Cultural e De Congressos Do Município de Aveiro – análise das sugestões
apresentadas em sede de participação dos interessados;

o

Projecto de Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas;
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o

Novo Projecto de Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
do Município de Aveiro.

•

CONTRATOS ESPECÍFICOS DIVERSOS – 4:
o

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Aveiro e Associação Musical
das Beiras para cedência gratuita da Casa de Chá sita no Parque Infante D. Pedro;

o

Elaboração de duas minutas de contratos de trabalho a termo certo e duas minutas
de contratos de prestação de serviços para a tripulação do Ferry Boat, a solicitação
da Moveaveiro;

o

Proposta de prestação de serviços entre PT WI-FI e Centro Cultural de Congressos de
Aveiro;

o

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Aveiro e a ADAV – Associação
de Defesa e Apoio à Vida para cedência gratuita de loja no Mercado de Santiago.

o

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Aveiro e Manuel Eirol Póvoa
Morgado para utilização gratuita do imóvel de que este último é proprietário, sito no
Cais dos Botirões que funcionará como estaleiro da obra referente ao Projecto
Reabilitação Urbana das Fachadas da Praça do Peixe

•

•

PROCESSOS DE SINDICÂNCIA, DE AVERIGUAÇÕES, DE INQUÉRITO E DISCIPLINARES – 9:
o

Inquérito - 4;

o

Averiguações – 1;

o

Disciplinares – 4;

CONTENCIOSO

o

CONTENCIOSO INTERNO (da responsabilidade dos Juristas do Departamento
Jurídico):
Contencioso Interno (realizado pelos Juristas do DJ)
Tribunal Administrativo e Fiscal

Número

Tipo de

Processo

Processo

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

Citação a 12/12/01; contestação a 30/1/02;
SMA

900/2001 –
6973/03

–

acto

notif. p/ alegações a 19/3/02; Alegações da

recorrido incidiu sb

contra-parte

Rec.

sentença

Hier.

Da

a

8/5/02;

a

9/12/02

notif.

q rejeitou o recurso (favorável à

deliberação do CA

CMA); a 17/12/02 notif. de q o recorrente

Rec. Cont.

Trib. Adm.

Rec: Jaime dos

dos

de

interpôs Recurso Jurisdicional de agravo; a

Anulação/Recur

Círculo

Anjos Ferreira

5/4/2000

–

23/1/03 notif. da Admissão do Recurso; no dia

so Jurisdicional

Coimbra/TCA

Recª: CMA

problemas

de

14/04/03 o TACC informou da remessa dos autos

aplicação do DL nº

ao TCA; a 21/4/03 notif. das alegações do

498/88 de 19/11 à

recorrente; a 14/12/04 notif. do Acórdão q

carreira de agente

ordenou a baixa do processo ao TACC p/ ser

único

apreciado

SMA

o

objecto

do

recurso;

aguarda

ulteriores trâmites.
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Citação a 9/6/06; remessa ao V. Jorge Greno p/
decisão sb contestação; após despacho superior,
No

âmbito

execução
Exequente:
Cláudio Rafael
264-A/02

Execução de
sentença

Tribunal Adm.

de Oliveira

e Fiscal de

Moreira;

Coimbra

Executado:
Presidente da
CMA

da

contestação a 30/6/06; a 21/7/06 notif. de req.

do

do exequente; a 17/11/06 notif. do trib. a

Acórdão

solicitar

antecedente,

elementos;

a

21/5/07

notif.

da

o

sentença q condena o Município em todo o

exequente

foi

pedido; a 15/6/07 interposição, pelo Município

integrado

no

(DJ),

quadro

da

de

recurso

de

agravo

e

c/

efeito

CMA

suspensivo, para o TCAN; a 24/7/07 notif., pelo

com dispensa de

Advogado do exequente, das contra-alegações do

estágio. Vem agora

recurso; a 17/10/07 notif. do despacho de

pedir q os efeitos

admissão do recurso c/o de agravo e c/ efeito

retroajam

suspensivo; a 22/11/07 notif. do parecer do MP

a

30/6/2000

que nos foi inteiramente favorável; a 3/12/07
notif. do adv. do exequente dando a conhecer a
resposta ao parecer do MP;

Despacho

Citação a 28/5/02; Contestação a 8/7/02;

recorrido: do Sr. P.

alegações do recorrente a 7/1/03; a 22/5/03

de

q

notif. Sentença q rejeitou o recurso (favorável

de

ao recorrido P.); a 1/7/03 notif. de admissão de

o

recurso jurisdicional; a 3/10/03 notif. das

29/1/02

exonerou
266/02 –
25/04

Rec. Cont.
Anulação – Rec.
Jurisdicional

Rec: Joaquim

funções

T. Círculo

Manuel Dias

Coimbra - TCAN

Carvalhal

(classificação

de

TACC a manter a sentença; despacho Juiz do

Recª: CMA

serviço q obstou à

TACC sobre manutenção da decisão recorrida;

conversão

em 28/04/04 notif. de que os autos foram

recorrente

alegações; a 2/12/03 notif. despacho do juiz do

de

nomeação

remetidos TCA Norte; a 21/2/05 notif. do

provisória

em

definitiva)

Acórdão q ordenou a baixa dos autos à 1ª
instância p/ prosseguir os seus trâmites.

Despacho recorrido
do P. de 5/9/03 q
ordenou

a

execução de obras
demolição

e

conservação (proc.
Rec: Nídia
964/03

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

Maria Coimbra
Sousa Lamas
Recª: CMA

obras 303/89), na
parte

em

indicava
senhorios

q
aos
a

necessidade

de

concertarem

uma

solução
realojamento

de

Citação em 16/2/04; Contestação a 2/04/04; a
10/7/06

notif.

despacho

saneador

e

p/

apresentação de alegações em 30 dias; a
10/7/06 pedido de Infª à Div. Hab. Social; a
27/7/06 envio das n/ alegações; a 7/9/06 notif.

Findo

das Alegações dos recorrentes; a 17/11/06 notif.
da sentença q julgou extinta a lide p/ inutilidade
superveniente; a 2/2/07 devolução do PA

dos

arrendatários
enqto durassem as
obras
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Citação a 18/8/03; Contestação a 30/9/03; a
Recurso interposto
pelo MP contra o
despacho da CMA q
licenciou

a

“Martins

&

Almeida, Imóveis,
Lda” a construção
dum

edifício

de

habitação

(alvará nº 206/02
(proc. de obras nº
783/98).

Público;
516/03;
516/03-A

Rec. Cont.
Anulação Execução

Trib. Adm.
Círculo Coimbra

Recª: CMA –
Exequente:
José António
Martins Dias;
Executado:
CMA

A

sentença
considerou o acto
nulo. Na execução
José Martins Dias
vem peticionar q a
CMA, no prazo de
30

dias,

profira

novo despacho q
revogue

o

despacho anulado
e

o

alvará

de

construção emitido
+

sanção

penal

compulsória diária
de €500 até q seja
proferido

esse

despacho

+

declaração

de

nulidade dos actos
de constituição de
propriedade
horizontal

por despacho do DJ de 4/3/06; aposto despacho
do P. sb o mesmo, foi elaborada a Infª nº
198/DCC/05 de 18/3/05; remetido o proc. ao
DGUOP

p/

averiguar

da

regularização

da

situação; a 4/1/06 pedido do IGAT sb as medidas
adoptadas p/ reposição da legalidade, q deu
origem à infª nº 130/06 deste DJ; a 15/2/06
a 31/3/06 notif. interposição de execução por

multifamiliar

do Ministério

despacho recorrido, tendo sido remetida ao P.

expedição de ofícios ao IGAT e José Martins Dias;

colectiva

Rec: Magistrado

3/3/05 sentença q declarou a nulidade do

sb

o

prédio q querem
ver demolido

José Martins Dias; a 4/4/06 notif. p/ nova
contestação face a nova petição apresentada
pelo

Exequente;

a

11/4/06

remessa

de

contestação à execução; a 6/3/07 notif. p/
junção aos autos de elementos; a 27/03/07
notif. do adv. de José A. Martins Dias dando
conhecimento de req. que apresentou em
tribunal; a 17/4/07 notif. do adv. do exequente
dando conhecimento de req. q apresentou em
tribunal onde informa q reitera o seu pedido e
requer q a CM se pronuncie sobre a forma c/o
está a dar execução à sentença anulatória; a
24/4/07 notif. trib. p/ em 10 dias informar se já
houve despacho de licenciamento da obra a q
demos resposta a 7/5/07; a 7/11/07 e a
19/12/07 novas notif. do tribunal p/ q se
informe se já há licenciamento da obra, a q
demos resposta a 21/12/07 informando q a
alteração ao loteamento, de q resultou o
emparcelamento dos 2 lotes e a possibilidade de
construção duma habitação multifamiliar, foi
aprovada por despacho superior de 11/04/06; a
14/1/08 notif. do Adv. Exequente dando a
conhecer

Req.

apresentado

em

tribunal

solicitando q o Município juntasse cópia de um
despacho e duma notificação, para q seja
declarada a caducidade da aprovação e fixados
os termos da execução da sentença; n/ resposta
a 16/1/08 rebatendo o requerido;
Citação a 1/4/04; remessa à Directora DGUOP a

Despacho recorrido
Rec: Santo
António
664/03

Rec. Cont.
Anulação

Trib. Adm. e

Parque,

Fiscal de

Hotelaria e

Coimbra

Turismo; Recº:
Directora do
DGUOP

de

9/5/03

indeferiu

q

pedido

de

licenciamento

de

demolição

e

construção

de

hotel

ao

junto

convento

de

Stº

António e Capela
de S. Francisco

2/4/04; a 11/4/05 notif. p/ junção do PA; a
25/5/05 apresentação PA em Trib.; a 7/7/06
notif. p/ alegações; a 28/7/06 apresentação das
nossas alegações; a 12/9/06 notif. alegações do
recorrente;

a

7/11/06

notif.

do

adv.

do

recorrente a dar a conhecer a sua pronuncia sb a
excepção de ilegitimidade passiva; a 9/11/07
mail do adv. da recorrente dando conhecimento
de req. q apresentou no tribunal sb a questão de
ilegitimidade passiva; a 19/12/07 notif. de
convite à recorrente p/ sanar a excepção da
ilegitimidade passiva por nós invocada;
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Impugnação
acto

dum

tácito

de

indeferimento dum
Rec. Hierárquico q

Rec: José
399/03

Rec. Cont.
Anulação

Manuel
Círculo Coimbra

Barbosa dos
Santos
Recª: CMA

requeria

a

anulação

do

despacho

q

determinou a sua
cessação

de

funções,

por

classificação

a
de

serviço ter obstado
à

conversão

da

nomeação
provisória

em

Citação em 16/7/03; a 18/7/03 remessa ao Sr.
P. p/ indicar decisão (contestação ou revogação
do acto impugnado); a 9/12/03 notif. de
confessados os factos face à ausência de
contestação;

a

15/12/03

Infª

562/DJ/03

informando q face à falta de resposta ao pedido
em 18/7/03, não foi emitida qualquer revogação
nem elaborada contestação;

Em cumprimento

de despacho superior de 26/12/03 envio em
3/05/04

do

processo

administrativo

para

cumprimento do solicitado pelo Tribunal; em
30/12/03 apresentação de nossas Alegações; a
3/5/04 remessa do PA; Aguarda decisão.

definitiva.
Citação do pedido de inexecução a 6/5/04;
Resposta apresentada a 19/5/04; a

6/12/04

nova notificação de reqº a peticionar a nulidade
Está em causa a
execução

da

sentença proferida
RCA – Acção

Req:Diamantina

345/01 –

Especial por

Tribunal Adm.

Bonito Machado

345-A/01

Inexecução

Círculo Coimbra

Galacho

Sentença

Reqª: CMA

no

RCA

345/01,

promovida

por

deliberação da CM
de

28/08/03

(concurso
provimento

para
do

cargo de director
do DDPT)

dos actos materiais entretanto praticados em
cumprimento da sentença; face a novo reqº é
apresentada a 21/03/05 nova pronúncia da CMA
dando conta dos actos materiais de execução da
sentença entretanto praticados (concurso); a
21/9/05 notif. de novo req. da contra-parte; a
23/6/06 notif. p/ as partes se pronunciarem sb
despacho q considerou q será em sede do novo
concurso q se poderá ou n questionar a nova
homologação do Júri; a 20/7/06 req. ao trib.
informando da concordância c/ o despacho e da
fase do procedimento concursal em curso; a
28/8/06

notif.

de

req.

apresentado

pela

recorrente; a 23/11/06 notif. de novo req.
apresentado pela recorrente;
Citação a 17/2/04; Contestação a 7/4/04; face a
nova notificação de arguição de novo vício pelo
Despacho recorrido
Rec: Mário
984/03

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

Manuel
Sarabando Dias
Recª: CMA

de

17/7/03

q

homologou a lista
de

classificação

final do concurso
p/

Director

DGUOP.

do

recorrente, elaborada pronúncia e apresentada
ao Trib. em 1/06/04; notificação p/ alegações
complementares a 22/10/04; a 15/12/04 notif.
das alegações complementares do recorrente;
aguarda subsequentes trâmites; a 6/10/06 notif.
tribunal a solicitar o envio de certidão do
percurso dos candidatos; a 25/10/06 envio da
certidão

pretendida;

a

8/11/06

notif.

p/

apresentação de alegações; a 12/12/06 notif.
das alegações do recorrente;
Citação a 11/10/04; contestação a 12/11/04; a
4/5/05 notif. da incompetência territorial do
TAFC e remessa do proc. ao TAFV; a 15/12/05
notif. audiência preliminar p/ 26/1/06 a q foi
jurista DJ e conseguiu-se suspender a instância;
a 8/3/06 (Infª 201/06) proposta de transacção do
Autor: Sicóbrita
406/04.6BE
CBR

Acção Ordinária

Adm. Fiscal de

- Extra.

Coimbra -»

Britagem

TAFV

Pedra.
Réu: CMA

DJ ao P.; a 13/3/06 notif. de nova data p/
audiência preliminar a 4/4/06; a 15/3/06 aval à
€ 119.052,39

proposta de transacção pelo P.; a 17/3/06
lograda a transacção pelo adv. da A. p/
exigência

de

cláusula

penal;

a

18/4/06

interposição pela A. de incidente de litigância de
má-fé e pedido p/ junção de documentos; a
21/4/06 resposta DJ a esse incidente; a 15/6/07
julgamento no qual a A. provou o 1º quesito e a
CM o 2º; a 19/6/07 mail de advertência ao Sr. V.
Pedro Ferreira;
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Pede
Autor: António
636/04.0BE

Acção Adm.

Trib. Adm. e

VIS

Especial

Fiscal de Viseu

Ferreira de
Matos; Réu:
Município de
Aveiro

q

seja

decretada

Citação a 2/6/04; contestação a 22/6/04;

nulidade processo

réplica a 7/7/04; resposta a 16/7/04; a 5/11/04

disciplinar

nº

notif. de nova tramitação c/o acção especial; a

8aplicou-

7/6/05 notif. de q o A deve indicar prova a

1/2002
lhe

pena

suspensão

de

de

fazer; a 23/12/05 notif. p/ alegações; aguarda

60

subsequentes trâmites.

dias)
citação a 15/12/03; contestação a 20/1/04; a
24/6/05 notif. sentença q declarou incompet.
tribunal em razão do território, c/ remessa ao
TAFC; a 18/10/05 notif. Julgam. p/ 10/11/05; a
2/11/05 notif. Renúncia a mandato da parte da
Adm. Fiscal de
638/03 –
10/05

Acção Ordinária

Lisboa – Trib.
Adm. e Fiscal
de Coimbra

A (nessa data tinha já sido assinada procuração

Autor: TTB -

p/ o Dr. Miguel Garrido q agora fica a aguardar);

Tratamento de
Betão, Lda.

a 14/4/07 notif. do trib. informando q a

€ 54.995,77

Liquidatária Judicial da falida TTB, q o Trib. de

Réu: Município

Comércio de Lisboa indeferiu o pedido de

de Aveiro

apensação dos presentes autos ao processo de
falência, conforme despacho desse proc. de fls.
686 e 687; a 5/11/07 notif. de despacho c/ o
seguinte

teor

liquidatária

“aguardem

judicial

os

promova

autos
o

q

a

impulso

processual dos autos”.
citação a 28/9/04; contestação remetida a
14/2/2005;a 4/5/05 notif. sentença q concedeu
provimento à acção;(*) interposição de recurso
(c/ alegações) a 3/6/05; a 3/11/05 notif.
admissão do recurso c/ efeitos suspensivos; a
30/11/05 not. remessa dos autos ao TCA-Norte;
a 7/12/05 notif de q chegaram ao TCAN; a
13/12/05 notif. parecer do MP favorável à CMA;
a 10/1/06 notif. resposta do recorrido STAL; a
em representação
de

Acção Adm.

Central

1120/04 –

Especial -

Administrativo

876/06

Recurso

do Norte –

jurisdicional

Supremo
Tribunal
Administrativo

agentes

únicos dos SMA, o

Adm. Fiscal de
Viseu – Trib.

9

STAL
Autor/Recorrid
o: STAL
Réu/Recorrente
: Município de
Aveiro

pede

carreira

q

a

seja

considerada
vertical p/ poder
progredir

de

escalão de 3 em 3
anos, e não de 4
em 4 como nas
carreiras
horizontais

14/2/06 pedido de suporte informático das
alegações, a q demos resposta a 16/2/06; a
15/5/06 notif. do Acórdão do TCAN a conceder
provimento ao recurso jurisdicional interposto
por nós, revogando assim a anterior sentença
recorrida e negando provimento à acção adm.
especial interposta pelo STAL.; a 16/5/06 notif.
do advogado do STAL do req. q apresentou em

Findo

Trib. juntando acórdãos do TCAS; a 30/6/06
notif. trib. do despacho q desentranhou os docs.
p/ se mostrarem sem interesse face ao acórdão
já proferido; a 4/9/06 notif. da remessa do proc.
à secção de contencioso adm. do STA do recurso
p/ fixação de jurisprudência; a 14/11/06 notif.
do STA admitindo o recurso p/ fixação de
jurisprudência e concedendo prazo p/ alegações
ao Município; a 18/12/06 nossas alegações; a
8/2/07 notif. do despacho do STA q concluiu não
ser de conhecer sb o mérito do recurso pq há já
posição firmada na jurisprudência no sentido da
orientação do acórdão impugnado. Encerrada
assim a questão com ganho para a CMA; a
18/5/07 reenvio do processo adm. à CM.
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Citação a 10/2/04; p/ proposta do DJ, foi
efectuado

o

pagamento

do

montante

de

12.214,05; a 9/11/04 carta da A. à CM a solicitar
o pagamento dos juros de 606,69€; Na infª
Jurídica 687/04 informa-se que os juros em
dívida são apenas de 68,38€, oficiando-se a Adv.
da A. desse facto e pagando-se tal quantia; nova
carta da adv. de 12/1/05 informando q n
concordava e q iria prosseguir com a acção mas
c/ amortização, sendo o valor agora em dívida
peticionado de 607, 50€; a 17/1/05 req. ao trib.
827/04

Acção Sumária

Tribunal
Judicial da Maia

Autor:
Camolde; lda;
Réu: CMA

12.214,05€

Informando q já havia efectuado o pagamento

(fornecimento

integral e portanto solicitava a extinção da

casas modeladas

instância; a 28/1/05 notif. do trib. informando q
a A. havia apresentado req. a solicitar o
prosseguimento dos autos pelo montante de
607,50€ * juros de mora à taxa legal até efectivo
pagamento; a 7/2/05 req. de resposta da CM a
esse articulado da A., solicitando novam. a
extinção da instância; a 25/7/07 notif. do Trib.
p/ apresentarmos procuração (estúpido face ao
valor q agora a A. solicita), a q demos resposta
p/ req.

apresentado

notificação

do

a

4/6/07;

despacho

a

saneador

6/7/07
e

p/

contestação

a

apresentação de rol testemunhas;
Citação

a

18/1/05;

21/2/05;resposta a 15/4/05; alegações do A. a
9/6/05; n/ alegações a 14/6/05; a 14/7/05
notif. Sentença q julgou procedente a acção; a

Autor/recorrido
: STAL
Réu/recorrente

Acção Adm.
33/05

Especial -

Adm. Fiscal de

(552/03)

Recurso

Viseu -» TCAN

jurisdicional

: Município de
Aveiro.
Recorrido:

52 Associados do

11/10/05 interposição de recurso pelo Município;

STAL,

a 15/12/05 notif. contra-alegações do recorrido

trabalhadores dos

STAL; a 26/1/06 notif. da admissão do n/

SMA c/ a categoria

recurso de agravo; a 17/2/06 notif. da remessa

de

do

revisores,

proc.

ao

TCAN;

a

24/2/06

notif.

da

pedem q as suas

distribuição do proc. e pedido de envio das

carreiras

peças processuais em suporte informático, ao q

sejam

consideradas
verticais

foi dado cumprimento em 1/3/06; a 11/4/06
p/

notif. da baixa do proc. ao trib. “a quo” p/ este

STAL;

poderem progredir

se pronunciar sb as nulidades da sentença q

Recorrente:

de escalão de 3 em

havíamos invocado no recurso; a 10/5/06 notif.

Município

3e anos e não de 4

da pronúncia do tribunal “a quo”; a 16/5/06

em 4 anos como

notif. do advogado do STAL do req. q apresentou

nas

em trib. c/ 3 acórdãos do TCAS; a 26/5/06 nossa

carreiras

horizontais

resposta; a 6/10/06 notif. do acórdão favorável
q concedeu provimento ao nosso recurso e negou
provimento à acção do STAL; interposto recuso
pelo STAL para uniformização de jurisprudência,
notif. das Alegações a 9/1/07;
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citação a 18/1/05; contestação a 21/02/05;
notif. Resposta a 15/4/05(*);em 9/6/05 notif.

37/05.3BEVI
S

Acção Adm.

Autor/Recorrid

Especial -

o: STAL;

Recurso
Jurisdicional p/

Adm. Fiscal de
Viseu -» TCAN

Réu/Recorrente
: Município de
Aveiro

o TCAN

52 associados do

alegações do autor em 24/6/05 alegações do

STAL,

réu; a 10/10/05 notif. Sentença q julgou

trabalhadores

procedente a acção e, em conseq., condenou o

agentes únicos dos

Município aos pedidos; a 2/11/05 interposição de

SMA, pedem q as

recurso pelo Município; a 15/12/05 notif. das

suas

contra-alegações do recorrido STAL; a 26/1/06

carreiras

sejam

notif. da admissão do n/ recurso de agravo; a

consideradas

20/2/06 notif. da remessa do proc. ao TCAN; a

verticais

p/

poderem progredir

a

de escalão de 3 em

horizontais); a 28/3/06 notif. da resposta do

e anos e não de 4

STAL; a 16/5/06 notif. do advogado do STAL do

em 4 anos como

req. q apresentou em trib. c/ 3 acórdãos do

nas

TCAS; a 22/1/07 notif. do Acórdão do TCAN que

carreiras

horizontais

Findo

14/3/06 notif. do parecer do MP q concorda com
posição

concedeu

defendida

provimento

pela

CMA

ao

nosso

(carreiras

recurso,

revogando assim a sentença recorrida e julgou
improcedente a acção interposta pelo STAL
(ver

Rec.

370/01)

Citação

a

11/1/05,

contestação a 4/02/05; notificação da réplica a
5/4/05;
Autor: STAL
1656/04 –
RCA 370/01A

Execução

T. Adm. Fiscal

(José Manuel

Sentença

de Viseu – T.

Pinho da Silva

Anulação Acto

Adm. e Fiscal

Lopes);

Adm./ RCA

de Coimbra

Réu: Município
de Aveiro

a

5/5/05

sentença

de
de

concurso

competência do TAFC (1º juizo liq.); a 7/7/05

de

notif. remessa proc. ao TAFC; a 9/6/06 notif. p/

2

em 20 dias se indicar as funções exercidas e

lugares

de

remuneração do exequente entre 26/01/01 e

encarregado

de

17/8/04; a 27/6/06 prestação dos elementos

para

mercados

e

declaração

no
ingresso

TAFV

da

incompetência

externo

do

notif.

Alega ilegalidades

solicitados pelo tribunal; a 25/5/07 notif. da
sentença de condenação da CMA ao peticionado;
a 25/6/07 interposição de recurso pelo Município
p/ o TCAN

A A. peticiona a
anulação

de

A 13/1/05 Trib. solicita Informação sb se a taxa

decisão do P. q

sob impugnação foi alvo de instauração proc.

indeferiu

execução fiscal; remetida resposta a 16/2/05; a

reclamação
Autor: TMN –
1263/04.8BE

Processo

Adm. Fiscal de

Telecomunic.M

VIS

Impugnação

Viseu

óveis Nac.
Réu:CMA

6/4/05 notif. p/ pronuncia sb prestação de

graciosa

(taxa

garantia; a 1/8/05 notif. de despacho q julgou

urbanística)

e

o

validamente prestada a garantia atribuindo, em

acto de liquidação

consequência, efeito suspensivo à impugnação

obrigatória;

da liquidação da taxa de licenciamento de

peticiona ainda a

estação de radiocomunicações; a 19/10/06 notif.

inconstitucionalida

do despacho q recebeu a PI e ordena a notif. do

de do artº 25º do

Município p/ contestar e juntar o PA; a 28/11/06

Regulamento

contestação; a 13/12/07 notif. de despacho do

Municipal

das

Taxas Urbanísticas

Sr. Juiz entendeu dispensável notificação p/
apresentação de alegações e abriu vista ao MP;

(agora em revisão)
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Citação a 11/4/05; contestação a 27/4/05;
resposta

a

17/6/05;

req.

a

pedir

desentranhamento a 27/6/05; notif. de sentença
a 5/4/06 q condenou parcialmente o Município
ao pagamento de €105,66 por ajudas de custo
não abonadas; nesta mesma data remessa da

528/05. e
posterior
execução

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Comum

Viseu

Autor/Exequent

Pedido

de

e: João Duarte;

pagamento

de

Réu/Executado

trabalho

: Município de

extraordinário

Aveiro

ajudas de custo

e

sentença ao V. Greno p/ reenvio à DRH p/
diligenciar pelo pagamento respectivo; a 8/6/6
recebimento da conta de custas (€84,20); a
16/11/06 notif. de execução de sentença; a

Findo

1711/06 remessa do proc. à DRH p/ que informe
se deu ou não cumprimento á sentença c/o
havíamos proposto em Abril/06; após infª da DRH
e Contabilidade, resposta ao Trib. informando q
já foi pago em 27/11/06; a 6/2/07 notif.
sentença q declarou a extinção da instância p/
in utilidade superveniente da lide; a 13/04/07
remessa da conta.

Recorrente:
895/03

Rec. Cont.

Trib. Adm.

Anulação

Círc. Coimbra

Dina Maria da
Costa de Pinto
Rocha;
Recorrido: CMA

Concurso externo:
pedido

de

anulação

da

homologação

da

lista

classificação

final

notificação da PI a 12/04/2005; contestação a
27/5/05; a 16/8/06 notif. de PI corrigida; a
23/8/06 req. a solicitar toda a contestação antes
apresentada; a 26/12/07 notif. da apensação do
processo administrativo
citação a 17/3/05; contestação a 29/4/05; em
29/6/05 notif. p/ alegações; a 22/7/05 n/

Acção Adm.
374/05.7BE

Especial -

VIS

Recurso
jurisdicional

Trib. Adm. e
Fiscal de Viseu
- TCAN

em representação

alegações; a 17/10/05 notif. sentença q julgou

do fiscal de obras

procedente a acção, condenando o Município.

Carlos

Manuel

Interposição recurso pela CMA a 18/11/05; a

Soares

Videira,

15/12/05 notif. contra-alegações do recorrido

Autor: STAL;

pede-se

Réu: Município

carreira

de Aveiro.
Recorrente:
Município;
Recorrido: STAL

q

a

STAL; a 26/1/06 notif. da admissão do n/

seja

recurso de agravo; a 17/2/06 notif. da remessa

considerada

do

vertical p/ poder

distribuição do proc. e pedido de suporte

proc.

ao

TCAN;

a

24/2/06

notif.

da

progredir

de

informático das peças processuais, q foram

escalão de 3 em 3

remetidas a 1/3/06; a 16/5/06 notif. do

anos, e não de 4

advogado do STAL de req. q apresentou no trib.

em 4 como nas

c/ 3 acórdãos do TCAS; resposta nossa em

carreiras

26/5/06; a 11/12/06 notif. de acórdão q

horizontais

concedeu provimento ano nosso recurso e q, em

Findo

consequência, anulou a decisão recorrida; a
7/2/07 devolução do PA
Citação a 18/04/05; em 15/6/05 notif para
€82.439,46 (pedido
de
532/05.4BE
VIS

Acção Adm.
Comum
ordinária

Trib. Adm.
Fiscal de Viseu

Autor:
CONDOP; Ré:
CMA

indemnização

do empreiteiro por
n

executar

empreitada

da

sede do beira-mar
devido a recusa de
visto do TC)

alegações;

em

27/6/05

apresentação

n/

alegações escritas; a 4/12/06 notif. trib. a
informar q o processo se encontra concluso p/
sentença, admitindo-se a sua prolação no mês de
Dez.; A 4/1/08 notif., pelo Adv. da autora, de
req. apresentado em tribunal onde requer a
regulação provisória de pagamento das quantias
peticionadas, ao abrigo do disposto no artº 133º
do CPTA, a que demos resposta, manifestando
discordância absoluta, em 7/1/08;
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citação a 23/5/05; contestação Município a
20/5/05; a 30/6/05 notif. contestação do réu
Pedro M. L. Silva; a 24/1/06 notif. de resposta
do A.; a 2/2/06 notif. de interposição de
providência cautelar p/ apenso aos autos; a
20/2/06 remessa da n/ Oposição; a 6/3/06
notif. p/ inquirição de testemunhas em 31/3/06
e da Oposição de Pedro Silva; a 15/3/06 notif,
de nova data p/ inquirição das testemunhas p/
4/4/06; a 15/3/07 notif. da sentença q julgou
procedente a providência cautelar, ordenando a
cessação, no prazo de 15 dias, da utilização do
pombal, com o controle e adopção das medidas
urbanísticas necessárias por parte da Câmara
Municipal; a 16/3/07 remessa da sentença da
providência cautelar à PM p/ cumprimento; a
12/4/07 fax do adv. da A. p/ q se informasse

Acção Adm.
728/05

Esp. Pretensão
Conexa...

Autor: Cátia

pede

Cristina Gante

dum

Trib. Adm.

da Costa Pôncio

Fiscal de Viseu

e outros; Réu:
Município de
Aveiro e outros

demolição
pombal

–

providência
cautelar
encerramento
provisório

pede

das

diligências

em

curso

com

vista

ao

cumprimento da sentença, o qual foi remetido à
PM no dia 17/4/07 p/ informar o advogado e o
DJ; a 23/5/07 novo fax do advogado da A.
solicitando comunicação sb o assunto, o qual, à
semelhança dos anteriores, foi remetido à PM a
22/5/07, p/ q fizesse cumprir a sentença; a
2/8/07 a PM dá conhecimento ao DJ de q o
delegado de saúde efectuou vistoria ao local em
16/7/07, e q havia proposto a tomada de posse
do pombal e consequente ordenamento da
demolição, o q foi dado a conhecer ao Tribunal
p/ ofício do DJ de 13/9/07; a 6/9/07 novo fax
do adv. da A. solicitando informação sb o ponto
da situação, o qual foi remetido à PM a 11/9/07
p/ informação urgente; a 24/9/07 exposição de
Armindo Loureiro Correia da Silva, a solicitar
(pasme-se!) o deferimento tácito de aprovação
do projecto do pombal; a 27/9/07 notif. do
tribunal a perguntar se foi retomado o processo
tendente à demolição, o qual foi remetido à PM
no dia 1/10/07 p/ informação urgente; a
12/11/07 notif. de req. da Advogada da ré a
solicitar a renúncia ao mandato;
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Na sequência do
processo
antecedente
(728/05)

a

CM

determinou,

com

base na sentença
Autor: Armindo
Loureiro
Correia da
Silva;
1607/07

Providência

Trib. Adm.

Cautelar

Fiscal de Viseu

Contrainteressado:
Cátia Cristina
Gante da Costa
Pôncio (e
outros);
Réu: Município.

do tribunal e face
ao incumprimento
reiterado do A., a
posse
administrativa

do

Pombal tendente à

Citação a 5/12/07; apresentação de Oposição a

sua demolição; O

20/12/07;

A. vem agora, e
depois de adiada
várias vezes a seu
pedido

pq

alegadamente iria
fazer

tal

demolição,
requerer

a

suspensão

desse

acto

posse

de

administrativa.
citação a 4/8/05; contestação a 6/10/05; a
27/12/05 notif. réplica; a 1/2/06 notif. da
audiência preliminar p/ 15/3/06; deslocação de
jurista DJ à audiência na qual n se logrou acordo
mas se abriram portas a posterior transacção; a
21/3/06 fax do Adv. da A. a solicitar reunião
com o Sr. V. p/ eventual acordo de pagamento;
reunião a 30/3/06 na qual se esboçou acordo de
pagamento (englobando facturas fora da acção
no valor de €98.000,00) e, em consequência, se
Acção Adm.
1039/05

Comum
ordinária

Trib. Adm. e

Autor: Britaco,

Fiscal de Viseu

Lda.; Réu: CMA

requereu a suspensão da instância por 30 dias; a
€ 77.530,20

6/4/06 notif. do deferimento da suspensão da

Findo

instância; a 28/6/06 notif. de q os autos ficam a
aguardar p/ 15 dias; a 16/11/06 notif. p/ as
partes informarem se estado das diligências; a
27/11/06 req. ao trib. informando q a A. cedeu
os seus créditos ao BPI, estando os pagamentos a
ser

feitos

a

esta

entidade;

a

29/11/09

comunicação do adv. da A. a informar q havia
apresentado requerimento ao trib. a pedir a
extinção

da

sentença

q

instância;
julgou

a

extinta

11/12/06
a

notif.

instância

p/

inutilidade superveniente da lide.
Deliberação
Autor: João
1082/05

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Queiroz Vieira;

Especial

Fiscal de Viseu

Réu: Município
de Aveiro

da

CMA de 26/4/05 e
despacho do P. q
ordenou
demolição

a
(lugar

da cova – agras do

Citação a 27/9/05; contestação a 2/11/05; a
5/1/06 pedido do P.A.; ento Deliberação da CMA
de 26/4/05 e despacho do P. q ordenou a
demolição (lugar da cova – agras do norte)

norte)
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citação a 27/9/05; contestação a 19/10/05; a
7/12/05 notif. p/ suprir irregularidades; a
14/12/05 req. a suprir irreg; a 31/1/06 notif. a
admitir o chamamento do Ministério do AOTDR q
havíamos

Trib. Adm. e

Comum

Fiscal de Viseu

14/3/06

notif.

da

da Silva; Réus:

Trib. p/ nos pronunciarmos sb a contestação do

Aveiro e

Acção Adm.

a

contestação do MAOTDR; a 19/5/06 notif. do

Município de
1085/05

requerido;

Autor: Armando

Ministério do
Ambiente, do
Território e

emissão licenças +
indem.
€256.833,57

+

juros a 4%

MAOTDR; a 23/5/06 remessa da nossa resposta;
a 13/7/06 notif. da data p/ audiência a 19/9/06;
realizada a audiência na data marcada; a
7/11/06 notif. p/ a CMA informar o estado
actual do Plano Pormenor de Rasos; a 15/11/06

Desenvolviment

nossa resposta informando q a DGOTDU n havia

o Regional

concordado com a posição da CCDRC e imponha
a reformulação do procedimento; a 19/12/06
notif. do MAOTDR a informar o trib. q havia
remetido ao Município 2 informações sb o plano
em curso; a 6/3/07 notif. a requerer suporte
informático c/ articulados
Pede anulação da
ordem

de

demolição

1078/05

Acção

Adm.

Especial

Trib.

Adm.

e

Fiscal de Viseu

a

Autor: Octávio

condenação

Pato

licenciamento

de

obras

em

Mota

outros);
Município

(e

Réu:
de

Aveiro

ao

logradouros
(Alagoas

–

proc.

obras nºs 25/88;
481/86;

229/87;

citação a 27/9/05, contestação a 31/10/05; a
5/1/06

notif.

p/

junção

do

levantam.

Topográfico e de q o proc. 785/05 foi apensado a
estes autos (face à infª do DGUOP de q n
efectuavam este levantamento, remeteu-se o
processo à DPI p/ o efectuar e requereu-se ao
trib. prorrogação do prazo); a 25/1/06 remessa
ao trib. do levantamento.

521/94; 136/81)

Acção
1170/05

Adm.

Comum
sumaríssima

Autor:

citação a 11/10/05; contestação c/ intervenção

Companhia

provocada da companhia de seguros a 27/10/05;

Seguros

a 13/1/06 notif. a indeferir a intervenção

FidelidadeTrib.

Adm.

e

Fiscal de Viseu

Mundial,
Réu:

principal e a admitir a intervenção acessória da
SA;
CMA

€ 2.061,32

Acção

Adm.

Esp. Pretensão
Conexa...

Adm.

Fiscal de Viseu

de

seguros;

a

25/1/06

o TCAN; a 14/2/06 notif. da contestação da n/

da

n/

companhia de seguros (Allianz); a 2/11/07 notif.

companhia

de

da data de julgamento p/ 21/12/07; a 22/11/07
notif. de despacho sb incidente intercalar;

Autor:
Tribunal

companhia

interposição de recurso nosso deste despacho p/

(chamamento

seguros Allianz)

1144/05

n/

Vodafone

citação a 7/10/05; contestação a 26/10/05; a
SA

Réu:Município
de Aveiro

________________

16/1/05 notif. p/ apresentação de alegações; a

__

17/2/06 notif. de q a A. não apresentou
alegações;
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Citação a 19/12/05; contestação a 18/1/06; a
3/3/06 notif. da procedência da excepção por
nós alegada (incompetência do TACC, pois o
competente é o TAFV); a 17/5/06 notif. da
audiência preliminar p/ 3/7/06; a 23/5/06 req.
nosso ao Trib. a solicitar q sejamos notificados
da Réplica apresentada pelos A.; a 7/6/06 notif.
da audiência preliminar p/ 26/9/06; a 28/9/06
notif. da Réplica e reiteração da data p/
audiência preliminar; na audiência preliminar, o
Acção Adm.
707/05

Comum
ordinária

Autor: Joaquim
Trib. Adm e

Barros Leite e

Fiscal de Viseu

Artur Barros

A. requereu o prazo de 10 dias p/ ponderar a
€

180.000,00

+

juros

hipótese de desistir da acção, o q foi concedido;
a 25/10/06 notif. do despacho q, no silêncio do

Leite; Ré: CMA

Findo

A., o intima a pronunciar-se sb o decurso dessa
pretensão; a 7/11/06 carta do adv. do A. a dar
conhecimento do req. apresentado em trib.
informando q não deseja desistir da acção; a
9/5/07 notif. da sentença q julgou procedente a
excepção por nós alegada, absolvendo assim a
CMA do pedido; a 18/5/07 comunicação do adv.
do A. q havia interposto recurso de apelação; a
25/7/07 notif. do despacho judicial de não
admissão do recurso por falta de apresentação
das respectivas alegações pelo Autor-recorrente.
em representação
de 11 funcionários
dos SMA (condutor
de

máquinas

pesadas,
encarregado

de

máquinas

Acção Adm.
78/06

Especial de

Trib. Adm. e

Autor: STAL;

pretensão

Fiscal de Viseu

Ré: CMA

conexa

e

viaturas, fiscal de

Citação a 19/1/06; contestação a 3/1/06; a

serviços de água e

28/3/06 notif. da Resposta do STAL; a 6/7/07

saneamento,

notif. da sentença q julgou procedente a

motorista

de

excepção p/ nós invocada, absolvendo assim a

pesados), pede o

CMA da instância, p/ além de referir q mesmo

STAL

apreciando o mérito da questão já existe

q

carreiras

essas
sejam

Findo

jurisprudência q lhe nega provimento.

consideradas
verticais

p/

poderem progredir
de escalão de 3 em
3 anos, e não de 4
em 4 anos como
nas horizontais.
Pede reintegração
de trabalhador na

Acção Adm.
93/06

Especial de

Trib. Adm. e

pretensão

Fiscal de Viseu

conexa

Autor: STAL;

CMA, demitido na

Réu: Município

sequência

de Aveiro

processo
disciplinar

de

citação a 25/1/06; contestação a 27/2/06; a
26/4/06 notif. da resposta do A.;

p/

assédio sexual
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O

A.

pede

anulação da acta q
homologou a lista
de

classificação

final do concurso
Acção Adm.
473/06

Autor: Carlos

externo

de

Citação a 4/4/06; remessa à DRH p/ juntar

Especial de

Tribunal Adm.

Norberto

ingresso

p/

processo e informação sb acção; a 22/5/06 nossa

pretensão

e Fiscal de

Antunes

provimento de 1

contestação; a 25/5/06 notif. da contestação do

conexa c/ acto

Viseu

Moreira; Ré:

lugar de chefe de

contra-interessado; a 13/7/06 notif. de req. do

serviço

A.

adm.

CMA

de

cemitérios

(ficou

em 2º lugar e quer
ficar em 1º lugar
p/

aceder

ao

lugar)

Autor: Isabel da

537/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

comum

e Fiscal de

ordinária

Viseu

Silva Caniço e
Manuel A.

Proc. de obras nº

Citação a 24/4/06; contestação a 26/5/06; a

398/00.

21/9/06 notif. da data p/ audiência preliminar a

Pedido:

€41.019,27. Trata-

7/11/06;

se

apurou-se q o A. vai reduzir o pedido; a

dum

licenciamento

a

audiência

preliminar,

15/11/06 req. do A. a reduzir o pedido; a
por

15/12/06 notif. do trib. a solicitar a junção dos

Soares

causa do traçado

articulados em suporte informático; a 13/4/07

Gamelas; Ré:

do IC1, qdo havia

req.

infª

prévia

requereram a junção aos autos da sentença

favorável (ver n/

proferida no processo nº 448/05; a 14/1/08

ofício

notif. de sentença q absolveu a ré CMA do

CMA

indeferido

realizada

6208

de

10/5/04)

do

adv.

dos

autores

informando

Findo

q

pedido.
Citação a 10/5/06; contestação a 27/5/06
informando do provimento anterior do recurso

Reclamação

e

recurso

Acção Adm.
661/06

hierárquico e peticionando a absolvição da
instância; a 13/9/06 notif. p/ pronuncia sb a

hierárquico prévios

utilidade no prosseguimento da lide; a 20/9/06

interpostos

do

n/ req. a pronunciar-se sb a inutilidade; a

despacho

da

25/9/06 notif. de req. do A. a pronunciar-se sb a

directora

do

utilidade no prosseguimento; a 15/11/06 notif.

DGUOP q indeferiu

do trib. p/ q o Município informe se foi

pedido

de

entretanto praticado novo acto adm; a 22/11/06

autorização

p/

req. ao trib. informando q ainda n foi praticado

exercício da activi.

novo

Autor: Américo

de estofador; Com

procedimento

acto,

encontrando-se
tendente

à

em

curso

apreciação

o
da

Especial de

Tribunal Adm.

Ferreira Dias;

esta acção vem o

pretensão do A, comunicando-se de imediato a

Pretensão

e Fiscal de

Réus: CMA e

mesmo despacho a

decisão qdo esta for tomada; a 12/2/07 notif. p/

conexa c/ actos

Viseu

Presidente da

ser

impugnado

alegações; a 21/2/07 n/ alegações informando q

pela via judicial.

está a decorrer audiência prévia de intenção de

Acontece q a Infª

indeferimento; a 5/3/07 notif. das alegações do

nº 371/DCC/06 de

A.; a 13/3/07 notif. do trib. a dar conhecimento

26/4/06 já o DJ

da junção aos autos das alegações do A.; a

havia proposto o

20/4/07 notif. de despacho do juiz p/ as partes,

provimento

no prazo de 10 dias, informarem se foi

Adm.

Câmara

do

recurso

entretanto praticado acto adm. de apreciação da

hierárquico, o que

pretensão

veio a ser acolhido

30&4/07 carta da adv. do A. informando sb req.

por deliberação de

q deu entrada no tribunal solicitando q face à

CM de 22/5/06

decisão da CM de 24/4/07, pretendem o

formulada

pelo

interessado;

a

prosseguimento da instância; a 28/5/07 notif.
trib. admitindo o prosseguimento dos autos
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Em representação
de

Carlos

Filipe

Simões
impugna

Acção Adm.
694/06

Duarte,

Especial de

Tribunal Adm.

Pretensão

e Fiscal de

conexa c/ actos

Viseu

a

deliberação
Autor: STAL;
Réu: Município

da

CMA de 7/11/05 –
acidente

de

trabalho c/ pedido

Adm.

Citação a 1/6/06; contestação a 20/6/06; a
10/7/06 notif. da contestação da companhia de
seguros;

de declaração de
invalidade

da

deliberação

da

CMA
Interposição a 5/6/06; Oposição dos contrainteressados e do IGP a 14/7/06; a 17/7/06 n/

Reqtes:

reqtº de contra-resposta á excepção alegada na

Município de

oposição dos contra-interessados; a 31/8/06

Aveiro;
Freguesia de
Cacia e de
Providência
879/06

Esgueira;

Processo

de

delimitação

propôs

fazer

28/11/06

administrativa

Cautelar de

Tribunal Adm.

Reqdº: Instituto

entre as freguesias

Suspensão da

e Fiscal de

Geográfico

de Angeja, Cacia e

Eficácia do Acto

Viseu

Português;

Esgueira,

dos

Contra-

concelhos

de

Administrativo

notif. p/ indicação dos factos cuja prova se

interessados:

Aveiro

Município de

Albergaria-a-Velha

e

Albergaria e

p/

notif.

improcedente

a

depoimento
da

de

decisão

providência,

parte;
q

a

julgou

absolvendo

o

requerido do pedido (o trib. entendeu q inexistia
fundado receio da constituição duma situação de
facto consumada atenta a natureza provisória da
limitação territorial e o facto de, caso a acção
principal vir a ser julgada procedente, ser
possível a respectiva reconstituição.); a 4/12/06
notif. do requerente de pedido de reforma da

Freguesia de

sentença apresentado ao trib.; a 9/1/07 notif.

Angeja.

de reforma da sentença q deferiu o pedido pelo
requerido;

Autores:
Município de
Aveiro;
Freguesia de

1152/06

Processo

de

Cacia e de

delimitação

Interposição da acção, c/ entrada da PI, em

Esgueira;

administrativa

24/07/2006; notif. da contestação do Réu e dos

Acção

Tribunal Adm.

Réu: Instituto

entre as freguesias

contra-interessados a 23/10/06; resposta da CMA

Administrativa

e Fiscal de

Geográfico

de Angeja, Cacia e

a 2/10/06 (á excepção deduzida); a 30/1/07

Especial

Viseu

Português;

Esgueira,

dos

notif. de despacho q considerou improcedente a

Contra-

concelhos

de

excepção alegada pelo réu e concedeu prazo p/

interessados:

Aveiro

e

Município de

Albergaria-a-Velha

alegações;

Albergaria e
Freguesia de
Angeja
Concurso

Externo

de Ingresso 1 lugar
de Chefe Serviço

Acção Adm.
908/06

Especial de

Tribunal Adm.

Pretensão

e Fiscal de

conexa c/ actos

Viseu

Adm.

Autor: STAL

Limpeza:

pede

(Alcino Silva

anulação

da

homologação

da

lista

de

Azevedo)
Réu: Município

classificação

final

e q seja colocado

Citação a 20/06/06; remessa à DRH p/ pronúncia
e citação dos contra-interessados; Infª da DRH a
3/7/06; Contestação a 19/7/06;a 6/11/06 notif.
da contestação do contra-interessado Rui Manuel
Brilhantes da Silva; a 11/12/06 notif. p/
alegações; a 15/12/06 apresentação das nossas
alegações; a 17/4/07 notif. das alegações do A.;

em 1º lugar
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Citação a 11/7/06; Em Agosto/06 contactos c/
adv. da A. com vista à obtenção de acordo de
pagamento, aos quais não se obteve resposta; a
7/8/06 contestação (incompetência territorial
do tribunal); a 7/2/07 notif. da sentença q
julgou procedente a excepção p/ nós alegada e
Contrato

887/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Autora:

Comum

e Fiscal de

Ecoténis, Lda.;

Ordinária

Braga

Réu: Município

de

declarou o trib. incompetente, ordenando a

e

remessa dos autos ao TAFV; a 15/2/07 proposta

aplicação de piso

de acordo do DJ ao V. PF; a 2/4/07 notif. da

no

pavilhão

sentença proferida pelo TAFV condenando o

-

Município ao pagamento da dívida de €18.150,00

fornecimento

Alavarium
€18.993,90

Findo

+ juros vencidos de 863,90€ + juros vincendos; a
3/4/07 interpelação do adv. p/ cumprimento da
sentença; após diligências encetadas pelo DJ,
proposta de acordo de pagamento ao Sr. P em
10/5/07; após assinatura do S. Presidente,
remessa da transacção ao mandatário da A.; a
13/6/07 notif. da conta de custas
Citação

a

16/11/06;

Infª

1024/DCC/06

de

28/12/06 ao Sr. V P.F. a solicitar q a DEF elabore
Contrato

1624/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Viseu

Autor:

de

proposta de acordo de pagamento pois o prazo

e

p/ contestar terminava a 5/1/07; novo mail do

fornecimento

Interescritório,

montagem

DJ à DEF em 2/1/07, n se tendo logrado obter

S.A.

mobiliário

acordo; a 5/3/07 notif. da sentença q condenou

Réu: CMA

Capitania

o Município ao pagamento da quantia de

Valor: 65.190,68€

55.611,30€ + juros de mora vencidos e vincendos

Findo

à taxa legal até pagamento efectivo; a 17/5/07
notif. da conta de custas no valor de 360,50€
Citação a 17/11/06; contestação a 7/12/06; a
9/2/07 notif. da contestação da EDP; a 21/2/07
notif. da resposta à contestação; a 1/3/07 n/
req. à resposta à nossa contestação; a 26/4/07
notif. dando conhecimento da substituição do
mandatário da autora pelo Dr. Pedro Cardoso;
dado que
Acidente de viação

1632/06

Acção Adm.
Comum Sumária

Autor: Rosália

de 3/12/04 na R.

Tribunal Adm.

M. Gomes de

Stº André, Qtª do

e Fiscal de

Almeida

Viseu

Réus: EDP e
Município

Cruzeiro.
de

Pedido

condenação

solidária

a

11.278,44€

este

é mandatário externo

em

processos em que representa o Município,
solicitou-se esclarecimentos ao mesmo mediante
mail enviado a 27/4/07; a 30/4/07 o Dr. Pedro
Cardoso esclareceu q qdo recebeu a nomeação
da ordem não sabia q o Município era parte e
que, em consequência, pediu neste mesmo dia a
escusa no mesmo; a 16/5/07 notif. trib. de q na
sequência do pedido de escusa do Dr. Pedro
Cardoso, fica interrompido o prazo em curso até
decisão da OA; a 18/6/07 notif. da OA de q foi
deferido o pedido de escusa do Dr. Pedro
Cardoso e nomeado o Dr. Faber Melo Campos; a
4/9/07 notif. da data de realização da audiência
preliminar p/ 10/10/07; a 18/9/07 notif. de q a
audiência preliminar passou p/ 7/11/07;
Citação a 3/1/07; após negociações pelo DJ,
proposta de acordo de pagamento ao Sr. P. em
23/1/07; a 26/1/07 remessa do acordo de

1810/06

Acção Adm.
Comum Sumária

Tribunal Adm.

Autor:

e Fiscal de

Aveiclean; Lda.

Viseu

Réus: CMA

11.710,14€

pagamento ao adv. da A. (pagamento de 11.000€

(limpezas feiras de

em 11 prestações mensais); a 29/1/07 remessa

Março e Agrovouga

do acordo, já assinado, pela adv. da A., com

2004)

indicação de que deu entrada no Trib. no mesmo

Findo

dia; a 9/2/07 notif. sentença q homologou a
transacção e declara extinta a instância. A
23/4/07 notificação das custas
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Tribunal Adm.
153/03

Execução Fiscal

e Fiscal de
Viseu

Executado/Imp
ugnante:

Proc. de Execução

Citação a 11/1/2007; Contestação à Oposição a

Manuel Maria

Fiscal nº 153/2003

22/1/07; a 21/2/07 notif. do rol de testemunhas

Rodrigues Sousa

do executado-impugnante;
Impugnação

1257/04

Processo de

Tribunal Adm.

Impugnação

e Fiscal de

Judicial

Viseu

de

liquidação de taxa
Impugnante:

no

Optimus SA

50.000,00€

valor

de

(prevista no reg.

Citação a 15/1/07; Contestação a 23/1/07

taxas urbanísticas)
Impugnação

893/04

113/07

Processo de

Tribunal Adm.

Impugnação

e Fiscal de

Vodafone, SA;

Judicial

Viseu

Inpugnado: CMA

Acção Adm.
Comum Sumária

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

Impugnante:

a

18/1/07;

1/2/07

contestação

atendendo a q o acto de liquidação impugnado

valor

de

a

a

no

improcedência

da

acção

50.000,00€

foi declarado nulo já em 2/12/04; a 10/1/08

(prevista no reg.

somos notificados da renúncia ao mandato da

taxas urbanísticas)

advogada da Impugnante Vodafone;

€176.248,37

da Conceição

(contrato

Réu: Município

Citação

peticionando

Autor: Manuel
Simões;

de

liquidação de taxa

Citação a 29/1/07; contestação a 28/2/07; a
23/3/07 notif. da réplica pelo adv. do A.; a

fornecimento
iluminações natal)

1/6/07 notif. da data da audiência preliminar p/
4/9/07;

€30.958,25
(Projecto

dos

terminais

fluviais

de

viaturas

passageiros
Autor: WW –

66/07

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Viseu

Consultores de
Hidráulica e
Obras
Marítimas, SA;
Réu: Município

e
no

Forte da Barra e S.
Jacinto – a A. já
havia

intentado

acção no tribunal
judicial de Oeiras,
P. nº 2569/06, o
qual culminou em
sentença

q

absolveu

da

instância a CM p/

Citação a 30/1/07; Após negociações realizadas
pelo DJ, proposta de Acordo de Transacção ao
Sr. P. em 6/3/07 (24 prestações mensais de
1.350,00€

cada);

celebrado

o

termo

de

transacção, notif. do adv. da A. a 21/3/07 a

Findo

informar q deu entrada do mesmo em trib. p/
homologação; a 23/3/07 notif. da sentença q
homologou a transacção e declarou extinta a
instância; a 6/6/07 notif. da conta de custas da
n/ responsabilidade, no montante de €290,40.

incompetência
daquele tribunal)
Citação a 1/2/07; Infª do DJ ao V. P.F. p/ a DEF
confirmar a dívida e, se for o caso, indicar
moldes p/ se fazer proposta de pagamento; infª
da DEF de 5/3/07 a confirmar dívida mas sem
€206.398,76

1677/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Autora:

Comum

e Fiscal de

Solnave, SA;

Ordinária

Viseu

Ré: CMA

proposta de pagamento; a 15/3/07 remessa ao

(contrato

de

V. PF p/ indicar termos de negociação de acordo

fornecimento

de

de pagamento; após negociações, assinatura de

refeições

Termo de Transacção pelo P. a 27/7/07 e

escolares) + juros

remessa do mesmo ao Advogado da A. para

à taxa legal

assinatura

e

apresentação

em

tribunal

(250.671,19€ em 8 prestações mensais de valor
diferente); a 3/8/07 recebimento do termo de
transacção

assinado

pelo

adv.

da

A.,

c/

procuração especial anexa.
Exequente:
Município de
58/07

Oposição

Tribunal Adm.

Aveiro;

e Fiscal de

Executado/opos

Viseu

itor: Francisco
Bastos
Rodrigues Sousa

Processo

de

Execução Fiscal nº
1707/EF/2006
(certidão de dívida
dos SMA; valor à

Citação a 29/3/07; Oposição a 5/4/07

data da citação do
P.

de

execução

fiscal de 41,05€)
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418/07

Acção adm.

Tribunal Adm.

Autora: Red,

comum

e Fiscal de

Relvados, Lda.;

ordinária

Viseu

Ré: Município

32.530,37€

(não

pagamento

do

remanescente

da

condenação

da

sentença proferida
no proc. 337/05,
tendo já decorrido
o prazo p/ interpor

Citação a 38/3/07; contestação a 10/5/07; a
1/6/07 mail do adv. da A. a informar da entrada
da resposta à contestação em tribunal;

acção executiva da
mm)
Impugnação

da

deliberação

da

CMA de 4/12/06 q

438/07

Acção adm.
especial

Tribunal Adm.

Autor: Artur

e Fiscal de

Martins Matos;

Viseu

Réu: Município

ordenou

a

cessação

da

utilização
fracção

de
a

diverso
licenciado

fim

Citação a 2/4/07; contestação a 16/5/07; a

do

8/6/07 mail do Adv. do A. a dar conhecimento

e

a

de

requerimento

apresentado

em

tribunal,

reposição de outra

pedindo esclarecimento qto ao alegado em 2 da

fracção

contestação

no

estado

seu
inicial

(Proc. de Obras nº
452/80)
Processo de obras
nº

756/99

–

problema

do

licenciamento

de

duas moradias em
REN

por

n

compatibilização

462/07

Acção adm.

Tribunal Adm.

comum

e Fiscal de

ordinária

Viseu

de

plantas;

questão

q

se

Autor: Hilário

prende

com

a

Nunes Fardilha

aprovação

e outros
Réu: Município

do

plano de pormenor
de

rasos

p/

operar
desafectação

se
a
da

REN e consequente
emissão da licença
de habitabilidade;

Citação a 16/04/07; contestação a 22/5/07; a
18/6/07 notif. do adv. do A. de réplica
apresentada no trib.; a 26/6/07 nosso req.
solicitando o desentranhamento da réplica p/ a
ela não haver lugar; a 31/7/07 notif. do tribunal
do

despacho

do

juiz

q

ordenou

o

desentranhamento da réplica, como por nós
peticionado; a 29/10/07 notif. de despacho q
rejeitou o pedido de intervenção principal do
MAOTD formulado p/ nós;

Pedem
indemnização
631.070,99€

de
+

juros vincendos
Oponente:
P.
659/EF/07

Oposição a

Tribunal Adm.

processo de

e Fiscal de

execução fiscal

Viseu

Marsilop S.A.;
Órgão de
execução

1.206,30€

Citação a 24/4/07;

Fiscal:
Município

1141/06

Processo de
impugnação

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

Impugnação

das

Impugnante:

liquidações

de

Lusitâniagás;

taxas de ocupação

Impugnado:

da via pública no

Município

montante

Citação a 20/6/07;

de

661,20€
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884/07

Acção adm.

Tribunal Adm.

comum

e Fiscal de

SA;

ordinária

Viseu

Réu: Município

Autora: FDO,

Empreitada

de

“Continuação

da

Remodelação,

Citação a 4/7/07; após negociações entre a DEF,

Recuperação

e

Sr. P. e DJ, proposta de acordo de pagamento ao

Equipamento

do

P. em 5/9/07 (€393.881,58, com pagamento

Aveirense.

imediato de metade e do restante em 24

Teatro
Pedido:

prestações mensais com início em Set..

€496.005,44
Citação a 2/8/07; a 22/8/07 remessa da Inf.
Contratos
Autora:
935/07

Acção adm.

Tribunal Adm.

Iberobrita –

comum

e Fiscal de

Produtora de

ordinária

Viseu

Inertes, SA;
Réu: Município

de

fornecimento
contínuo

de

inertes
2003/2004/2005 –
102.828,74€

+

juros vincendos e
custas

573/DCC/2007 do DJ ao V. PF p/ indicar termos
de negociação de acordo de pagamento e
posterior remessa à DEF para cálculo dos juros;
após várias negociações, Acordo de transacção
outorgado

a

12/9/07

(102.086,48€,

em

7

Findo

prestações mensais); a 14/9/07 apresentação em
trib. da Transacção; a 27/9/07 notif. de
sentença

homologatória

da

transacção;

a

3/12/07 notif. da conta de custas (624€ p/
CMA).

Processo
Autor: STAL
(em nome do

1220/07

Acção adm.
especial

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

sócio
trabalhador dos
SMA Leonel
Alberto Duarte
Balseiro);
Réu: Município

disciplinar dos SMA
q aplicou a pena
de

aposentação

compulsiva;
recurso da decisão
de

9/1/07

indeferimento

de
da

CM quanto à prévia

Citação a 11/9/07; contestação a 15/10/07; a
17/12/07 notif. p/ alegações; a 23/1/08 notif.
das alegações do Autor; notif. p/ alegações;

impugnação
administrativa.
Depósito de sucata
em

Providência
1297/07

Autor: Manuel

cautelar

Tribunal Adm.

Alberto

(suspensão de

e Fiscal de

Ferreira de

eficácia do acto

Viseu

Almeida;

adm.)

Réu: Município

Ervideiros;

pedido

de

suspensão

do

Mandado

Citação a 28/9/07; oposição a 12/10/07; a
13/11/07 notif. p/ remessa do PA; a 19/12/07

notificado

a

notif. de despacho para q as partes informem se

24/8/07,

persistem

na

concedendo-lhe 30

arroladas,

a

dias p/ proceder à

informando que prescindíamos; a 14/1/08 notif.

remoção da sucata

do adv. do A. informando q tb prescinde da

e

inquirição das testemunhas arroladas;

consequente

reposição

inquirição
q

das

respondemos

testemunhas
em

20/12/07

do

terreno.
Fornecimento

de

Citação a 1/10/07; contestação a 22/10/07; a

capas,

12/11/07 noti. de resposta á contestação; a

catálogos

do

17/12/07 notif. de despacho para, atento o

prémio

de

alegado

brochuras,
Autora: Agenda
1285/07

Acção Adm.
Comum

Tribunal Adm.

Comum –

e Fiscal de

Publicidade,

Viseu

Lda.;
Réu: Município

arquitectura

e

1308/07

Acção adm.
especial

Autora
de

relativamente

celebração

de

á

acordo,

urbanismo, postais

pronúncia no prazo de 10 dias; a 4/1/07 envio de

e

da

resposta ao tribunal informando q se aguardava

Bienal artística--»

a remessa de acordo assinado por parte do adv.

cartazes

10.395,79€
Autora: Alda de

pela

possibilidade

Impugnação

da autora;
de

Citação a 9/10/07; contestação a 25/10/07; a

Tribunal Adm.

Andrade

mandado

de

19/11/07 notif. para junção aos autos de

e Fiscal de

Pacheco

demolição

de

originais

Viseu

Pereira

alpendre

cumprimento a 22/11/07; a 21/1/08 notif. p/

clandestino

alegações escritas;

Réu: CMA

de

documentos,

a

que

demos
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Pedem

a

condenação

do

Município

na

adequação

da

tipologia

1244/07

Acção Adm.
Comum

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

Autor: José Rui

habitação

da Silva Maia (e

que

outros); Réu:
Município

da
social
ocupam

(querem um T3 e
não

o

T2

q

ocupam)

+

indemnização

p/

danos

Citação a 2/10/07; a 15/10707 solicitou-se
informação pormenorizada à Habitação social p/
se aquilatar da possibilidade de contestação da
acção; contestação a 15/11/07; a 14/12/07
réplica;

n

patrimoniais

no

valor de 3.500€.
“Elaboração

do

estudo económicofinanceiro

Autora: Fórum –
Auditoria,
Consultadoria e
1476/07

Acção Adm.
Comum sumária

Tribunal Adm.

projectos de

e Fiscal de

desenvolviment

Viseu

oe
investimento,
Lda.
Réu: Município

com

vista

à

constituição

e

funcionamento de
uma

empresa

assegure

q
os

Citação a 5/11/07; a 3/12/07 apresentação em

serviços de recolha

tribunal de Transacção, mediante a qual se

de RSU e limpeza

acordou o pagamento da qtia de 8.109,74€ em 4

dos

espaços

prestações mensais com início em Dez/07 +

urbanos

custas em partes iguais; a 13/12/07 notif. da

públicos
do

concelho

Aveiro”

de

Findo

sentença q homologou a transacção;

–

peticionam

o

pagamento

da

quantia

de

8.109,74€ + juros
vincendos

até

pagamento.
Reclama
Autor:
1271/07

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comingersoll,

Comum

e Fiscal de

S.A.;

Sumaríssima

Sintra

Réu: Município
de Aveiro

o

pagamento da qtia

Citação a 28/12/07; contestação a 14/1/08

de

+

(incompetência do tribunal e excepção de

juros vencidos de

pagamento, tirando os juros q estão ainda p/

€282,30 – venda de

liquidar); a 25/1/08 carta do adv. da A.

2

requerendo

2.572,46€

vibratórias

placas

o

pagamento

dos

juros

extrajudicialmente p/ se pôr fim à acção.

monosentido
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Tribunal Judicial (Cível)
Número

Tipo de

Processo

Processo

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

A 11/9/01 queixa-crime; a 14/2/01 apresentação
de propósito em deduzir pedido cível; a 24/1/03
notif. da acusação; a 6/2/03 apresentação pedido
cível; a 17/3/04 notif. da sentença q condenou o
arguido a pena de multa e a pagar o valor do
cheque + juros; não tendo havido cumprimento
Acção
1096/01

Executiva para

Judicial de

pagamº quantia

Aveiro

certa

Queixoso/Exeqt

Cheque s/

e: CMA

cobertura de

voluntário,

requerimento executivo em tribunal; em 10/3/05 a

a

16/6/04

apresentação

Arguido/Exec:

1.838,32€ p/

solicitadora de execução pede provisão, a qual

Francisco

ocupação Feira de

Pereira Oliveira

Março

lhe é remetida a 30/3/05; a 24/7/06

de

carta da

solicitadora a restituir a quantia de 91,60€ da
provisão recebida, por ter sido destituída em
13/6/06; a 13/7/06 pedido de provisão da nova
solicitadora, a q respondemos por ofício de
27/11/06; a 12/12/06 fax da solicitadora dando
conhecimento q o arguido n consta como
beneficiário da Seg. Social;
citação a 3/3/04; a 5/3/04 pedido do DJ à DEF p/
confirmação da dívida (q n obteve resposta); a
28/4/04 notif. Trib. de q se davam c/ confessados
os factos p/ n contestação; a 3/5/04 novo
despacho do DJ à DEF p/ informar pq motivo n
havia confirmado a dívida conforme pedido de
5/3/03; a 10/5/04 infª da DEF a dizer q o valor do
pedido não coincidia c/ a dívida p/ falta de 1

Varas Cíveis do
1152/04 –
1268/05

Acção

Porto/1ª secção

ordinária/Execu

do 1º 56uízo de

ção

execução do
Porto

1ª) € 16.849,84 +

factura; a 10/5/04 novo despacho do DJ a

Autora/Exequen

Juros vincendos;

comunicar ao Sr. P. q já n era possível contestar

te: Mário

2ª) penhoras

e, por isso, proposta de pagamento imediato sob

Gonçalves,

bancárias na CGD

pena de execução imediata; a 23/6/04 notif. trib.

Lda;

de €22.710,20, no

da sentença de condenação do Município; a

Réu/Executado:

Millennium de

30/6/04 novo despacho do DJ propondo imediato

Município

€2.919,2 e no BPI
de €22.710,20

pagamento

sob

pena

de

execução

c/

possibilidade imediata de penhora; a 3/12/04
notif. custas a pagar; a 6 e 8 de Março/06
comunicação de penhoras bancárias da CGD e
Millennium (ainda sem citação da execução do
trib. dada a possibilidade de penhora, nestes
casos, sem prévia citação); a 20/3/06 nova
comunicação de penhora em conta do BPI; a
22/9/06 citação p/ pagamento ou dedução de
oposição; a 11/10/06 oposição.
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Citação a 28/8/02; Contestação a 30/9/02; a

536/2002

Acção Ordinária

TACC

Proc. de obras nº

17/1/03 notif. p/ audiência preliminar em 26/2/03;

773/97 – pedido de

a 13/3/03 notif. do despacho saneador; a 27/3/03

informação prévia

apresentação de rol de testemunhas; a 10/4/03

c/ pedido de

nova notif. p/ audiência preliminar a 14/10/03;

licenciamento

Face a impossibilidade, nova data p/ 18/11/03; a

subsequente de

13/11/03 notif. de admissão de aditamento de rol

Autor:

edifício

de testemunhas e possibilidade do mm à Ré; em

Empreendiment

multifamiliar no

18/11/03 aditamento ao n/ rol testemunhas; a

os Imobiliários

sitio do Milão q foi

30/3/04 notif. da audiência preliminar p/ 4/5/04; a

Globo, Lda.

indeferido p/ estar

28/10/04 notif. p/ julgamento a 13/4/05; Audiência

Réu: CMA

parcial/ em zona

de

discussão

e

julgamento

realizada

em

de armazenagem e

04/05/04; marcada nova audiência para o dia

serviços, Esgueira

13/04/05; a 17/2/06 notif. da sentença q julgou

+ pedido de

improcedente a acção, absolvendo o Município

indemnização

do pedido; a 6/3/06 comunicação do Adv. da A.

relativo à rotunda

de req. de interposição de recurso de agravo; a

do Feira Nova.

27/7/06 notif. do despacho q admitiu o recurso; a
25/9/06 notif. das alegações do recorrente;
Citação a 6/9/02; Contestação a 15/10/02;
Resposta à contestação a 5/11/02; a 27/10/03
notif. de despacho q considerou a réplica nula e a

Proc. de Obras nº
250/93: informação
Autor: Patrício,
552/02

Acção Ordinária

TACC

Lda.
Réu: CMA

prévia favorável e
licenciamento
desfavorável.
Pedido de
indemnização cível
de €26.439,90

mandou

desentranhar;

a

7/1/04

notif.

do

despacho saneador; a 28/1/04 apresentação de
rol

de

testemunhas;

a

21/7/05

notif.

p/

apresentação dos apensos do proc. de obras,
requerido pela autora; a 12/8/05 remessa dos
apensos e certidões; a 18/1/07 notif. da autora a
requerer ao trib. a inquirição das testemunhas p/
vídeo-conferência; a 2/2/07 notif. do trib. p/ as
partes

informarem

da

possibilidade

de

apresentação das testemunhas no dia q vier a ser
designado p/ julgamento, atentas as dificuldades
das videoconferências.

12892/05

794/05

Acção Esp.

Tribunal

Autor: Textigal,

Cump. P. Pec.

Judicial da Maia

Lda; Réu: CMA

Injunção

Trib. Jud.
Aveiro

€ 3.051,49

Rqte:
Nordesfer, SA;

€ 10.757,47

Redº: Município

Citação a 31/10/05; contestação a 18/11/05

citação a 27/12/05; confirmação dívida p/ DEF a
3/1/06, pelo q o DJ propôs pagam. Na mm data
Citação a 22/7/05; Contestação a 26/6/06 pq já

6913/05

Acção Sumária

Trib. Jud.
Aveiro

Autor; Uponor
SA;

estava pago; a 24/1/07 notif. para pronuncia face
€6.540,06

Ré: CMA

a req. da A. q pede a extinção da instância; a

Findo

2/7/07 notif. da sentença q julgou extinta a
instância p/ inutilidade superv. da lide
Citação a 9/1/06; Oposição a 23/1/06; a 8/3/06
req. Ao Trib. informando q o Município estava
dispensado do pagamento prévio de taxa de
justiça; a 2/5/06 notif do tribunal em como a
Reqte/A. vem concordar com a excepção alegada
por nós da incompetência do tribunal judicial,
pedindo em consequência q se digne admitir o

Injunção –

Trib. Jud.

1466/2005 –

Acção

Oeiras –

2569/06

declarativa

Tribunal Adm. e

ordinária

Fiscal de Sintra

aperfeiçoamento do req. de injunção p/ passar a

Reqte/A-: WW,
S.A.; Redº/Réu:
CMA

€ 29.404,08

PI de acção declarativa; a 5/5/06 remessa do
proc. à DEF p/ informar sb viabilidade de acordo;
a 2/6/06 Infª da DEF c/ opções de acordo; a
6/6/06 proposta de acordo ao mandatário do

Findo (ver
processo nº
66/07, desta
intentado no
TAFV)

Reqte, ao qual se aguarda resposta; a 7/7/06
notif. réplica; a 11/10/06 notif. da sentença q, tal
c/o

alegávamos,

declarou

a

incompetência

absoluta do tribunal e absolveu a CMA da
instância;

a

22/1/07

notif.

das

custas

da

responsabilidade do reqtº.
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Citação a 20/3/06; infª da DEF de 22/3/06;
remessa de Oposição p/ o P. assinar a 31/3/06;
Oposição a 5/4/06; notif. p/ pagamento taxa
justiça inicial; a 12/4/06 n/ req. informando q não
Secretaria-geral
Injunção –

de injunções do

8502/2006 –

Acção Esp.

Porto – Trib.

1590/06

Cump. Obrig.

Pequena

Pec.

Instância Cível
do Porto

Reqte/Autor:

€2.016,64 capital +

Soares

juros vencidos

Joalheiros,

€786,66 + taxa

Lda.; Rqdº/Réu:

justiça e custas

CMA

€69,00

estamos obrigados a esse pagamento; a 18/7/06
notif. de sentença q declarou o trib. incompetente
e absolveu a CM da instância como alegado p/
nós; a 26/9/06 notif. conta; na sequência de

Findo

diligências do DJ, a 27/11/06 remessa de minuta
de Acordo de Pagamento ao P. p/ assinatura (5
prestações mensais no valor unitário de €482,01);
a 4/11/06 envio do acordo assinado pelo Sr. P. ao
mandatário da requerente; a 11/12/06 remessa
do duplicado do acordo assinado pelo Reqte.

Trib. Judicial
234/2006

Injunção

Vila Nova de
Famalicão

Reqte:
Ecoténis, Lda;
Reqdº:
Município

€18.150,00 de
capital + €1.074,08

Citação a 20/3/06; após infª da DEF, dedução de

juros vencidos +

Oposição a 5/4/06; a 27/4/06 notif. da distribuição

€178,00 taxa

dos autos

justiça
A 22/6/06 carta do Advogado Bernardino Pinto a
dar conhecimento do requerimento executivo que
deu entrada no Tribunal no dia 2/6/06 visando
obter o pagamento do montante respeitante ao
processo

131/99

+

juros,

que,

conforme

transacção, deveria ter sido liquidado até finais
de Abril de 2003; contactado o mandatário da
Exequente, a 24/8/06 proposta do DJ em 3
prestações, incluindo juros e metade da sanção,
q foi aceite superiormente; a 29/8/06 fax do
mandatário a informar q não conseguiu a
38.679,90€ qtia
exequenda ( juros
Autor/Exequent
e: João Mendes
131/99 –
131-A/99

Acção Ordinária

Tribunal

Leite de

– Execução

Judicial de

Almeida e

Comum

Aveiro

outros;
Réu/Executado:
CMA

de mora a 4% +
€5.113,70€ de
sanção pecuniária
compulsória)
(execução por falta
de cumprimento da
Transacção
homologada no
âmbito da acção
ordinária 131/99)

anuência dos seus constituintes ao acordo,
propondo

o

pagamento

integral

e

apenas

dispensa de juros a partir de 31/5/06; a 4/9/06
remessa

desta

contra-proposta

p/

decisão

superior; aceite a 6/9/06, remessa de fax ao Adv.
da Exequente a 12/9/06: suspensão da instância
e pagam. 4 prestações de 9.669,98€ (q incluem

Findo

capital, juros e sanção pecuniária); atendendo às
custas, alteração do req. de suspensão p/
extinção da instância, com proposta remetida p/
fax a 14/9/06; a 19/10/06 notif. da suspensão da
instância até 31/12/06; a 20/10/06 carta de Adv. a
informar q teve conhecimento da notif. da
suspensão da instância; a 5/6/07 notif. da
solicitadora a informar q apresentou req. ao trib. a
requerer a sustar a execução p/ a qtia já se
encontrar paga; a 5/7/07 notif. conta de custas
(nada a pagar); a 11/7/07 comunicação do adv.
do Exequente a dar conhecimento tb da conta de
custas; a 7/9/07 notif. da solicitadora a requerer o
pagamento de 370,33€; tb a 7/9/07 notif. da
solicitadora a comunicar q informou o trib. de q se
considera extinta a execução nos termos do artº
919º do CPC.
Citação

5595/06

Acção Ordinária

Tribunal

Autor: Rainho &

€71.897,43

Judicial Stª

Neves, Lda;

(execuções

Maria da Feira

Réu: Município

gráficas)

a

14/7/06;

remessa

à

DEF

p/

confirmação; a 18/9/06 contestação; a 20/10/06
notif. trib. p/ pagamento taxa justiça e junção de
procuração; a 25/10/06 ofício ao trib. informando
da dispensa de pagamento da taxa inicial e
proposta de mandato externo ao Sr. P.;
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Tribunal
886/06

Injunção

Judicial de
Aveiro

Reqte: Unave;
Redº: Município

Requerem
pagamento qtia
3.706,86€

Citação a 3/11/06; na sequência de diligências do
DJ,

a

27/11/06

proposta

de

Acordo

de

Pagamento ao P. (3.706,86€ em 3 prestações
mensais);
Citação a 7/11/06; após diligências do DJ,

Secretaria
40409/06

Injunção

Geral de
Injunções do
Porto

Reqte: Viagens

Requerem

Abreu, SA;

pagamento da qtia

Redº: Município

de 10.504,13€

proposta de acordo de pagamento ao P. a
22/11/06; a 30/11/06 remetido o acordo ao
mandatário do requerente para assinatura; a

Findo

20/12/06 recepção do acordo assinado e do req.
de injunção c/ aposição da fórmula executória.

Reqte: S.T. &

26847/07

Injunção

Secretaria-geral

S.F., Sociedade

de Injunção de

de Publicações,

Lisboa

Lda.
Redº: CMA

6.936,90€ (capital

Citação a 23/3/07; após diligências do DJ,

5.224,10€ +

proposta de acordo de pagamento ao Sr. P. no

1.616,80€ juros +

dia 11/4/07; a 20/4/07 envio da transacção já

96,00€ taxa justiça)

assinada à Adv. da reqte. (€5.320,10 em 5

» publicidade no

prestações mensais); a 2/5/07 recebimento da

Diário Económico

transacção já assinada pela outra parte;
Citação a 16/04/2007; confirmada a dívida pela
DEF e após várias negociações do DJ com o
mandatário da A., não se logrou chegar a acordo
pq a DEF começou a efectuar pagamentos c/

2291/07

Acção Sumária

Tribunal

Autor:

Judicial de

Prológica, S.A.;

Oeiras

Réu: Município

4.502,40€

base na sua proposta, os quais foram devolvidos

(fornecimento de

pelo mandatário da A.; Face à exigência dos

material

termos p/ acordo, não foi possível transigir; a

informático)

29/5/07 notif. da sentença q condenou a CMA ao
pagamento do pedido; no mm dia fax do adv. da
A. a solicitar q a CM o informe, no prazo de 10
dias, se vai proceder ao pagamento, sob pena de
executar a sentença; a 29/6/07 notif.

3.986.595,95€
Tribunal
1731/07

Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

Autor: SIMRIA;
Réu: Município

(alegada dívida à
Simria por
tratamento dos
efluentes)

Tribunal
341/07

Injunção

Judicial de
Águeda

Judicial de
Aveiro

Acção sumária

Acordo transaccionado.

de Acordo de Pagamento ao Sr. P. (26.649,95€,
em 5 prestações mensais e sucessivas, incluindo

10.571,94€ juros

capital metade dos juros e taxa de justiça). No dia

Redº: Município

Autor: Filipe
José Gomes
Martins e outro;
Réu: Município

provocado por
obras de
saneamento de
oliveirinha
adjudicadas em

Metafalb, S.A.;

Albergaria-a-

Reqdº:

Velha

Município

Minhota, Lda.
Réu: Município

Findo

31/5/07 outorgado o acordo de pagamento
Citação a 22/6/07; contestação elaborada pelo DJ
e apresentada a 12/7/07; a 6/9/07 notif. p/ o
Município constituir advogado; a 11/9/07 remessa
ao P. p/ designação de mandatário; a 11/9/07
procuração ao Dr. Pedro Cardoso, tendo-lhe
sido entregue o processo a 14/9; a 18/9 mail do
Dr. Pedro Cardoso informando que já juntou a
procuração e ratificou o processado;

€8.087,76

Citação a 2/7/07; infª da DEF a confirmar a dívida

(€6.817,00 de

c/ despacho do V. PF. De 4/7/07 a propor q o DJ

capital + €1.174,76

negoceie

juros + €96,00 taxa

apresentação de contestação em 17/7/07, sem

justiça) –

prejuízo do prosseguimento das negociações; a

fornecimento de

20/7/07 notif. de q os autos foram remetidos à

Acordo

em

12

prestações;

distribuição;
Citação a 6/7/07; Após negociações diligenciadas

Autora:
Pirotecnia

Findo

notificação da sentença de homologação do

23.873,05€ +

Judicial de

Aveiro

de

5/7/07

Lda.

Reqte:

Judicial de

a

negociações feitas pelo DJ, a 24/5/07 proposta

bens

2916/07

Acordo

26/6/07;

Capital –

Tribunal

Tribunal

a

bens/serviços

SMA)

Injunção

instância,

Artes Gráficas,

empreitada aos

234/07

da

celebrado

Reqte: Grafinal,

(acidente de viação

Acção Sumária

suspensão

Pagamento

Citação a 11/5/07; após várias diligências e

€3.743,70

2638/07

com

Fornecimento de

de mora vencidos.

Tribunal

Citação a 18/04/2007; após várias negociações,

pelo DJ, com pedido intermédio de suspensão da
6.289,50€ + Juros

instância, Acordo de Pagamento outorgado a
27/7/07, remetido ao Adv. da A. a 2/8/07, já
assinado (qtia de 7.047,59€ a liquidar até 3/8/07
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€4.274,03
(€3.817,37 capital
Tribunal
546/07

Injunção

Judicial de
Aveiro

Reqte: Ramos

+ €360,66 juros

& Almeida, Lda.

mora+ €96 taxa

Reqdº:

justiça) –

Município

fornecimento de

Citação a 9/7/07; na sequência das negociações
encetadas pelo DJ, celebração de Acordo de
Pagamento a 20/7/07, em 4 prestações.

Findo (caso se
cumpra o
acordo de
pagamento).

pneus e
acessórios.
9.595,55€ (capital:

669/07
3790/07

Tribunal
Injunção

Judicial de
Aveiro

Reqte: Augusto
Graça Dias
Reqdº:
Município

8.766,45€ +
733,10€ + 96€ taxa
justiça);
fornecimento de
bens (materiais de
pavimento)

Citação a 13/9/07; Oposição à Injunção a
27/9/07; a 2/10/07 notif. de q a injunção vai p/
distribuição e os resultados serão publicados, nos
termos

do

artº

219º

do

CPC,

em

www.tribunaisnet.mj.pt; após diligências do DJ, a

Findo

11/12/07 proposta de Transacção ao Sr. P. para
assinatura (divida global de 8.766,45€ a pagar
em 2 prestações).

1.813,73€

Tribunal
671/07

Injunção

Judicial de
Aveiro

Reqte: Catarina
Pires, Lda.
Reqdº:
Município

(1.374,45€ capital

Citação a 20/9/07; Oposição à Injunção a

+ 415,28€ juros à

27/9/07; a 2/10/07 notif. de q a injunção vai p/

taxa de 9% + 24€

distribuição e os resultados serão publicados, nos

taxa justiça) –
fornecimento de

termos

do

artº

219º

do

CPC,

em

www.tribunaisnet.mj.pt;

bens/serviços
Reqte:
Tribunal
2597/07

Injunção

Judicial de
Oeiras

Citação a 16/10/07; após negociações encetadas

Pronado,

9.255,38€

pelo DJ em articulação com a DEF, Transacção

Serviços

(6.393,63€ capital

remetida ao Sr. P. em 2/11/07, a qual veio a ser

Equipamentos

+ 2.765,75€ juros +

assinada, com aditamento em Jan/08 (dívida total

Natação, Lda.

96€ taxa)

de 8.404,11€ a liquidar em 10 prestações

Reqdº: CMA

Findo

mensais e sucessivas).
15.705,01€ de

Tribunal
8398/07

Acção ordinária

Judicial de
Braga

Autor:

capital + 3.616,98€

Spormex, Lda.;

de juros

Réu: Município

(equipamentos e

de Aveiro

montagens em

Citação a 22/11/07; contestação a 7/1/07; a
30/1/08 notif. de articulado apresentado pela
Autora;

certames)
Pagamento da qtia
de 3.053,64€

1903/07

Injunção

Tribunal

Reqte:

(2.783€ capital +

Judicial de

Audinova, Lda;

222,64€ juros) –

Matosinhos

Reqdº: CMA

aluguer de
equipamento

Citação a 18/12/07; após diligências do DJ,
Transacção

remetida

à

Reqte

em

4/2/08,

assinada pelo Sr. P. (3.053,64€ a liquidar em 6
prestações mensais).

audiovisual
Alega falta de
pagamento do

3135/07

Acção Esp. p/

7º e 8º Juízos

Cump. de

Cíveis de

Obrig. Pecun.

Lisboa

Autor: Xerox,

montante de

Lda;

5.679,55€ + juros

Réu: Município

de mora de

de Aveiro

725,45€, advindos

Citação a 27/12/07; contestação a 22/1/08;

de contratos de
assistência técnica
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Diversos
Número

Tipo de

Processo

Processo

Entidade

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

1ª citação a 3/1/05; pedido de repetição das
citações a 5/1/06 p/ falta dos contratos e
certidões de dívida; a 7/1/05 nova citação das
finanças c/ as certidões de dívida mas sem os
contratos; a 11/1/05 pedido de repetição da
citação por falta dos contratos; a 19/1/05 notif.
do despacho das finanças a indeferir a repetição
da citação; a 7/2/06 recurso p/ o Sr. Ministro a

Processos

Exequente:

nºs
0051200401

Processos

021842

Execução Fiscal

e

de

0051200401

€7.636.776,60

pedir a revogação daquele despacho e q desse

1º Serviço de

INH;

(tem subjacente

início ao procedimento tendente à dação em

Finanças

Executado:

contratos com o

pagamento

de

Aveiro

Município

de

Aveiro

021850

pelas

habitações

subjacentes

à

INH p/ habitações

execução; a 9/9/05 notif. de q o INH se oponha

sociais)

à dação em pagamento; a 15/9/06 outorga de
Acordo negociado pelo DEF c/ o INH p/
regularização de toda a dívida existente do
Município; a 3/1/06 envio de fax ao INH p/
solicitar às finanças a cessação das execuções
face ao Acordo já celebrado; a 18/1/06 remessa
às finanças de cópia do fax e do Acordo; a
24/2/06 notif. do despacho das finanças a
suspender a execução p/ 1 ano.

Tribunal Judicial (Inquéritos e Queixas-Crime)
Número

Tipo de

Processo

Processo

139/03.0TA
AVR

Inquérito

Tribunal

Judicial de
Aveiro

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

Desrespeito a ordem de embargo de obra.

Queixoso: CMA

Solicitação de Fotos e Certidões; enviadas em

Arguido: José

11/12/03 e 08/08/04; a 21/10/04 notif. de

Rui Sancho

acusação;

Queixoso: CMA
870/03.0TA
AVR

Inquérito

Ministério
Público

Arguido:

Por

Eduardo

desobediência. Notificação do Despacho de

factos

indiciadores

de

crime

de

Fernando

Acusação em 11/02/2004.

Teixeira Aires
Queixosa: CMA
869/03.7TA
AVR

Inquérito

Ministério

Arguido: João

Público

Deus Andrade
Rodrigues Melo

----

Participação

Ministério

Crime

Público

4.362,50€ (aluguer
de pavilhão no
parque de feiras)

Queixoso: CMA

Emissão de Cheque s/ Provisão. Notificação do
Despacho Acusação em 01/10/2004.

Crime desobediência: queixa-crime apresentada

Arguido: Ian

em 23/6/03; Aguarda subsequentes trâmites.

Martin Arbuckle
Ameaças c/ Arma
Queixosa: CMA

----

Participação

Ministério

Arguido: Carlos

Crime

Público

Manuel Pereira
de Almeida

Branca a diversas
pessoas durante a
Feira de Março
2003. Aguarda

Participação

crime

a

23/6/03;

aguarda

subsequentes trâmites;

decisão do
Tribunal.

----

Queixa-Crime

Ministério
Público

Queixoso: CMA
Arguida: Maria
João Lopes

Crime
Desobediência.

Participação crime a 17/12/03;

Pág. 61

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Danos em diversos caixotes de lixo, na Av.
Lourenço Peixinho; dedução pedido cível a
7/7/05;

826/05

Participação

Ministério

Queixoso: CMA

Crime –

Público – Trib.

Arguido: Carlos

Processo

Judicial de

Filipe Silva

Comum

Aveiro

Monteiro

a

29/9/05

notif.

da

acusação

e

marcação julgamento p/ 25/5/06; sentença a
8/6/06 q condenou o arguido a 90 dias, no valor
320,00€

total de 270€ e julgou provado e procedente o
pedido de indemnização cível, condenando o
arguido a pagar ao Município a quantia de 320€;
a 3/7/06 n/ ofício a solicitar ao arguido o
pagamento da aludida quantia sob pena de se
intentar acção executiva;
Queixa-crime a 6/5/05 p/ cheque sem cobertura
por celebração de contrato de fornecimento de
água e saneamento; a 24/5/05 req. de propósito

Queixoso:

Participação
1067/05

Crime Inquérito

de dedução de pedido cível; a 24/1/06 notif. da

Município de

acusação p/

Aveiro (SMA);

crime de burla simples; a 2/2/06 os SMA

Ministério

Arguidos:

Público

Catarina Santos

€ 152,05

crime de falsificação de docs. E

informam q o lesado pagou os montantes; assim,
o DJ propôs remessa de req. ao trib. dando

e Manuel

conta da regularização e desistência de queixa

Armando

qto ao crime de burla, o q foi feito a 16/2/06; a

Domingues Alho

6/4/06 notif. da homologação da desistência da
queixa qto ao crime de burla e informação do
prosseguimento do proc. qto ao crime de
falsificação dada a sua natureza pública.
Participação a 29/7/05 p/ crime desobediência

1719/05

Participação

MP – Tribunal

Crime –

Judicial de

Inquérito

Aveiro

Participado:

de

Victor Manuel

demolição

de

construções

clandestinas

(armazém, anexos e desactivação fossa); a

Ferreira

25/1/05

Marques

acusação

notif.
contra

de
o

dedução,
arguido

pelo
p/

MP,

de

crime

de

desobediência
Em Março/2005 participação à PSP q esteve no
local; recuperação da motorizada em 19/12/05;

Informação do
encarregado de
535/05

Inquérito

MP – Trib.

cemitérios de

Aveiro

29/03/2005 –
Luís Armando
Amaral Sanches

Arrombamento do

a 14/6/06 notif. de Acusação do MP contra Luís

portão principal do

Armando Amaral Sanches por crime de furto

cemitério sul, bem

qualificado, bem como notif. para dedução do

como das

pedido cível; a 27/6/06 apresentação pedido

arrecadações e

cível; a 20/11/06 notif. da admissão do pedido

secretaria. Furto

cível e marcação do julgamento p/ 21/9/07 ou

da motorizada

28/9/07; a 11/12/06 notif. de q o arguido

Honda nº 250 -

apresentou contestação e rol testemunhas; a

€4.391,32

19/7/07 notif. de despacho q determinou a
notif. edital do arguido p/ não ter sido possível
notificá-lo das datas de julgamento designadas;

Inquérito –
9/06

Participação

MP – Tribunal

Crime e pedido

Judicial de

indemnização

Aveiro

Participação a 3/1/06 (sinal e poste danificados
incertos

€ 3.649,91

perto das urgências do hospital); a 6/2/06
pedido do MP sb o valor do poste publicitário, a
que demos resposta em 23/2/06

cível
227,31€
(vandalização por

MP – Tribunal
2128/06

Inquérito

Judicial de

incertos

Aveiro

desconhecidos de
sinais de trânsito
na R. das Flores,

Participação a 7/11/06; a 5/2/07 notif, de q
havia sido determinado o arquivamento nos

Findo

termos do artº 277º do CPP

Esgueira)
Participados:

Participação a 18/10/05; a 25/10/05 notif. MP

Fernando
MP – Tribunal
2102/05

Inquérito

Judicial de
Aveiro

p/ informar montante dos prejuízos a q demos

Manuel Lopes
Simões Campos
e Maria
Eduarda
Figueiredo
Lopes

resposta a 7/11/05; a 6/12/05 prestação de
danos: €90,40

declarações n/ representante; a 24/1/06 notif.
de dedução de acusação contra o participado p/
crime de dano qualificado e arquivamento da
queixa em relação à participada.
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MP – Tribunal
1851/05

Inquérito

Judicial de
Aveiro

1735/06

Inquérito

Participado:
Fernando
Ferreira dos
Santos

Crime
desobediência

Participações a 9/9/05 e 21/9/05; a 24/1/07

(desrespeito a

notif. de que foi deduzida acusação contra o

Mandado de

arguido pela prática de crime de desobediência

Embargo)
O MP solicita

Pedido de informação do MP a 7/9/06 a q demos

informação à CM

resposta a 2779/06, finalizando q desejávamos

sb a propriedade

procedimento criminal contra infractores; a

Arguidos: Hugo

do edifício no

André

jardim entre a R.

representante da CM p/ ser inquirido e inª sb os

13/12/06

a

PSP

solicita

a

nomeação

de

MP – Tribunal

Fernandes

Santa Maria da

artigos furtados e danos, a q demos resposta em

Judicial de

Vieira e

Feira e a R. de

22/1/07 c/ base em infª da PM q se deslocou ao

Aveiro

Francisco

Arouca e, em caso

local; a 5/4/07 notif. à nossa representante de q

Alexandre

afirmativo, se

foi deduzido despacho de arquivamento na parte

Almeida Alegria

desejam

da vandalização do edifício q há mto se

procedimento

encontrava devoluto; e de que foi deduzida

criminal pela sua

acusação pelo crime de furto simples de barras

vandalização

de alumínio;
A 9/11/06 o MP vem solicitar à CM a identidade
do proprietário dos bancos danificados e, sendo
a própria, indicar o valor dos prejuízos a se
deseja

procedimento

criminal;

a

5/12/06

resposta da CM informando que os bancos são
Bancos danificados
MP – Tribunal
1975/06

Inquérito

Judicial de
Aveiro

Lesado:
Município

junto do cemitério
de Esgueira, no dia
27/10/06
21,00€+ IVA

propriedade da autarquia, q a sua reparação
ascende a 21€+ IVA e que deseja procedimento
criminal caso o autor dos danos não vier
voluntariamente fazer o seu ressarciamento e

Findo

demonstrar arrependimento pela sua conduta; a
19/12/07 notif. de despacho do tribunal atinente
a pedido de pagamento em prestações de sanção
penal a q o arguido foi condenado, mais
informando q, atendendo à forma do processo
sumaríssima, poderia a CM pedir o direito á
indemnização em separado;
Participação a 24/7/06; a 21/8/06 remetido
ofício nº 18608 ao MP, informando q em
11/11/2005, em atendimento c/ funcionária

1849/06

Participação –
Inquérito

MP – Tribunal
Judicial de
Aveiro

Proc. Obras nº

desta Câmara, o Sr. Carlos Manuel Valente Matos

Participação:

340/2005 (Carlos

declarou ser o autor do projecto de arquitectura

Município;

M. Valente Matos

constante do proc. obras, subscrito pelo Engº

Participado:

declarou ser autor

César Augusto Cristo Silvestre, pelo q se

Engº César

de projecto

Augusto Cristo

subscrito p/ César

despacho de arquivamento; a 29/6/07 proposta

Silvestre

Augusto Cristo

do DJ ao P. de recurso hierárquico de tal

Silvestre)

despacho e comunicação dos factos à ordem dos

participa

tais

factos;

a

4/6/07

notif.

de

engenheiros; a 5/7/07 despacho do Sr. P.
discordando do proposto pelo DJ e decidindo
arquivar o processo.
Proc. de Obras nº
824/64:
Participante:
MP – Tribunal
-----------

Participação

Judicial de
Aveiro

Município;
Participado:
Fernando
Ribeiro de
Queiroz

desrespeito a
mandado de
embargo (emitido
por falta de

Participação a 27/7/06

licença de
construção) que
constitui,
simultaneamente,
contra-ordenação

Participante:
------------

Participação

MP – Tribunal

Município;

Judicial de

Participados:

Aveiro

Manuel António
H. da Rocha

Vandalização de
sinal de trânsito na
R. de S. Brás,

Participação e pedido de indemnização cível a
23/1/07

Quinta do Gato
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Paiva e outros
Participante:
244/07

Participação –
Inquérito

MP – Tribunal

Município;

Judicial de

Participado:

Aveiro

Laudelino
Simões Pepino

Participação por
crime de ofensas a
pessoa colectiva
publica

Participação a 23/1/07; a 4/7/07 notif. de que
foi deduzido despacho de arquivamento e
Acusação p/ crime de ofensa a pessoa colectiva

Participante:
Município;
Participado:
242/07

Participação –
Inquérito

MP – Tribunal

Eurozonas,

Judicial de

Centro Europeu

Aveiro

de
Representações

Crime de
desobediência por
desrespeito a
mandado

Participação a 23/1/07; a 29/6/07 notif. da
acusação deduzida pelo MP contra o denunciado,
por cometimento de crime de desobediência;

e Revenda,
Lda.
Participante:
Município;
Participado:
MP – Tribunal
----------

Participação

Predigest,

Judicial de

Compra e

Aveiro

Venda e Adm.
de

Crime de
desobediência por
desrespeito a

Participação a 23/1/07

mandado

Propriedades,
Lda.

MP – Tribunal
-------------

Participação

Judicial de
Aveiro

Participante:

Prática de crime

Município;

público sb agente

Participado:

da PM (qdo este

Vítor Manuel

pretendia cumprir

Ferreira

mandado de

Marques

embargo)

Participante:
------------

Participação

MP – Tribunal

Município;

Judicial de

Participado:

Aveiro

Acácio Gomes
Ferreira
Participante:

877/07

Participação Inquérito

MP – Tribunal

Município;

Judicial de

Participado:

Aveiro

José Adérito
Simões Santos

Crime de
desobediência por
desrespeito a
mandado (gestão

1163/07 -

Participação –

507/07

Inquérito

Judicial de
Aveiro

florestais)
Crime de

Participação a 2/3/07; a 105/07 notif. do MP p/

desobediência por

se informar se o imóvel já foi demolido; devido à

desrespeito a

Participação Inquérito

Judicial de
Aveiro

de obras de

Fartura), a 21/9/07 resposta ao MP informando q

demolição

o imóvel ainda não foi demolido
Participação a 14/3/07; a 19/4/07 notif. do MP

Município;

Crime público de

Participado:

desobediência a

Humberto

ordem de agente

Nogueira de

da PM

de q os autos foram remetidos p/ incorporação
aos autos de inquérito nº 507/07; a 4/2/08 notif.
de dedução de acusação contra o participado
pelo crime de desobediência em concurso
efectivo com um crime de ameaças e dois crimes
de injúrias agravadas.
Participação a 8/3/07; a 21/11/07 notif. de

Município;

Crime de

Participado:

desobediência de

Diapex, artigos

ordem de remoção

desportivos,

de publicidade

lda.

prolongada do jurista a

quem foi remetido o assunto (Dr. Alexandre

Participante:

960/07

ausência p/ doença

mandado de ordem

Jesus

MP – Tribunal

Participação a 2/3/07

de combustíveis

Participante:
MP – Tribunal

Participação a 02/03/07;

despacho de arquivamento contra 2 dos arguidos
e dedução de acusação contra Paulo Ilídio
Carvalho Pereira Peixoto, José Manuel Brandão
Pereira Marques e Joaquim Jorge Ferreira da
Costa, pela prática, cada um deles, de um crime
de desobediência;
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Crime de
MP – Tribunal
------------

Participação

Judicial de
Aveiro

Participante:

falsificação de

Município;

documento

Participado:

(licença de

Emir Russo

Participação a 2/3/07;

vendedor
adulterada)

Participante:
-------------

Participação

MP – Tribunal

Município;

Judicial de

Participado:

Aveiro

Horácio Martins
dos Santos

Crime de
desobediência por
desrespeito a
mandado de ordem

Participação a 2/3/07;

de obras de
demolição

Crime de

1164/07

Participação Inquérito

Participante:

desobediência p/

MP – Tribunal

Município;

falta de

Judicial de

Participado:

cumprimento de

Aveiro

António José

mandado de

Neto Baptista

impermeabilização

Participação a 29/3/07; a 18/10/07 notif. de
despacho de arquivamento (o MP entendeu q o
arguido tentou cumprir a ordem mas não o
conseguiu atempadamente);

de fossa.
Crime de
Participante:
MP – Tribunal
------------

Participação

Município;

Judicial de

Participado:

Aveiro

João António
Ferreira Pires

desobediência por
desrespeito a
mandado de ordem
de remoção de

Participação a 9/8/07

materiais de
construção e de
demolição de muro

Participante:
MP – Tribunal
------------

Participação

Judicial de
Aveiro

Município;
Participado:
Manuel
Fernandes
Vieira Silva

Crime de
desobediência por
desrespeito a
mandado de ordem

Participação a 9/8/07;

de gestão de
combustíveis numa
faixa 50 m

Pág. 65

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

o

CONTENCIOSO EXTERNO (monitorizado pelo DJ com base nos elementos fornecidos
pelos Advogados Externos mandatados nos respectivos processos)
Contencioso Externo
(Advogados mandatados)

Número

Tipo de

Processo

Processo

Tribunal

Partes

Pedido
Valor

–

Estado / Fase

Finalização

Dr. Miguel Garrido: Por Transacção Judicial
celebrada na Acção Declarativa em 04/05/2000, a
Câmara prometeu vender à "VITASAL" terreno ou
terrenos na Zona Industrial de Taboeira com a
área mínima de 22.500 m2, tendo logo recebido o
respectivo preço, no montante de €280.573,81;
5.500 m2 deveriam ter sido entregues um ano
depois, Maio/2001, e 17.000 m2 deveriam ter
sido entregues no ano seguinte, até Maio/2002,
mas, até ao momento, a "VITASAL" não recebeu

Autor: VITASAL

639/1998

Judicial de
Aveiro

da

- Indústria e

Câmara

quaisquer

áreas

de

terreno.

Independentemente do risco de incumprimento

Comércio de

daquela

Sal, Lda Réu:

promessa,

com

a

consequentes

devolução em dobro do valor recebido, o atraso

CMA

da Câmara determina o vencimento de juros
sobre este valor, à taxa legal supletiva para os
créditos de empresas comerciais, agravada por
uma sobretaxa de 3%, o que em 30/11/2005 se
cifra

já

pela

importância

aproximada

de

€150.000,00. Aguarda Execução de Sentença; a
16/4/07 aprovação em reunião de minuta de
Acordo

entre

a

Sociedade

Aveirense

de

Higienização de Sal, Lda + Vitasal+ CMA, o qual
foi remetido a visto do TC antes da sua outorga;
Dr. Miguel Garrido: O Empreiteiro pretende
cobrar

indemnização

pela

suspensão

de

trabalhos relativos à passagem hidráulica na
Forca-Vouga; a Câmara sustenta q a pretensão é
Autor: KELLER
777/2000

Adm. Círculo de
Coimbra

GRUNDBAU
GmbH

Réu:

CMA

injustificada, pq o
42.341.012$00

Empreiteiro é que terá

abandonado a obra, e q, mm se assim não fosse,
sempre teria contas a compensar com ele, dadas
as penalidades e prejuízos a computar pelo
atraso na conclusão da obra. Contestada a acção
pelo DJ, foi remetida ao Dr. Miguel Garrido a
1/10/01; segundo informação deste a Acção
aguarda termos subsequentes. *

Autor:

217/2001

Ministério

Dr. Miguel Garrido: por queixa de um vizinho

Público

(Walter Rossa), o MP reclama a anulação dum

(WALTER

licenciamento concedido, por invocada violação

Adm. Círculo de

ROSSA -

do PDM. O Processo teve decisão desfavorável

Coimbra

FERNANDO

no TACC, mas recorreu-se para o STA, cuja

PEDROSO

decisão dada a conhecer em Nov./06 foi de

LIMA

declarar nula a sentença proferida e ordenou a

FERNANDES)

baixa do proc. ao trib. p/ novo julgamento.

Réu: CMA
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Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do C.
M."Kayak-Polo"em

1998.

O

campeonato

foi

organizado por um grupo de entidades: a
Câmara, outras e a Federação Portuguesa de
Canoagem; Esta acabou por não realizar a
comparticipação em dinheiro que lhe competia,
tendo assim ficado por realizar o pagamento a
alguns

fornecedores.

Neste

Processo,

com

contestação elaborada pelo DJ e posterior
remessa a contencioso exterior (Dr. Miguel G.)
com decisão já confirmada por Acórdão do STJ, a
condenação recaiu solidariamente sobre todos os
membros da Comissão Organizadora, Câmara
incluída, mas a "CULTURÁLIA" está ainda a
executar

a

Sentença

proferida

sem

nada

demandar da Câmara, por enquanto, uma vez
que

decidiu

começar

por

tentar

penhorar

património da Federação Portuguesa Canoagem
e do Instituto do Desporto em execução de
Autor:

168/99 –
168-A/99

Acção Ordinária
– Acção
Executiva

Sentença; a 25/5/06 reunião, a pedido do Sr. P.,

CULTURÁLIA Judicial de
Aveiro

no Governo Civil,

onde compareceu o n/

Viagens,

8.277.982$00

mandatário; a 1/6/06 nova reunião c/ decisão do

Turismo e

(€41.290,40)

V. Pedro Ferreira de nada mais ser pago pela

Animação, Lda

CMA

Réu: CMA

(q

honrou

todos

os

compromissos,

excedendo-os em mto) – v. e-mail de 1/6/06; a
2/6/06 remessa das actas das reuniões pelo
nosso advogado, de que demos conhecimento ao
V. Pedro Ferreira e DEF; a 25/10/06 carta da
CGD a informar q por ordem da solicitadora de
execução cativou à ordem do tribunal a quantia
de 78.497,53€, de q demos conhecimento ao n/
mandatário e V. Pedro Ferreira; a 28/11/06 nova
carta da CGD a informar q o trib. ordenou o
levantamento da penhora de 78.497,53€, e
ordenou a penhora de 17.953,59€ à sua ordem,
de q demos conhecimento ao n/ mandatário e V.
Pedro

Ferreira;

a

29/1/07

carta

da

CGD

informando q, nesta data e a pedido da
solicitadora

de

transferência

da

execução,
quantia

procederam
de

à

€17.946,26,

acrescidos de €7,30 relativos a despesas c/ a
operação; a 4/2/08 mail do n/ adv. informando q
foi

feito

o

depósito

parcial

pela

CMA,

aguardando-se conta final;
Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM
"Kayak-Polo" de 1998 (vd. Nota ao processo
"CULTURÁLIA"); o julgamento iniciou-se em
24/10/05, dirimindo-se, fundamentalmente, se a
responsabilidade pelo pagamento da dívida é
solidária a todos os membros da Comissão
Organizadora ou compete apenas á CMA; a
Autor: UEM -

533/2001

Judicial de
Lousada

União de
Estruturas
Metálicas, S.A.
Réu: CMA

13/12/05 not. p/ prestação depoimento parte em
8.457.110$00
(€42.183,89)

20/12/05; a 7/7/06 notif. da sentença q condenou
parcialmente

e

solidariamente

as

rés

ao

pagamento à Autora da quantia de €38.206,49 +
juros sb €7.307,64 até pagamento; interposição
de recurso contra parte da sentença (contra a
aplicação do artº 1041º do CC, qto á aplicação da
penalidade de 50% - estão em causa 2.761
contos + juros); a 11/1/07 mail do n/ adv.
informando q iria deixar cair o recurso por, feitas
as contas, ter chegado à conclusão o seu
vencimento ainda nos traria maiores encargos.
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Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM
"Kayak-Polo" de 1998 (vd. Nota ao processo

204/02

Acção Sumária

Autor: NG -

"CULTURÁLIA").

Oficina de

interpõe acção a 26/2/02, com contestação pela

Porcelanas,

Associação de Canoagem a 24/5/02, a qual

Judicial de

Lda

Aveiro

Réu:

requer a

4.489,67€

Citação a 10/07/02

intervenção

organizadores,

principal dos

incluindo

a

CMA;

(a

A.

demais
O

Trib.

Associação de

condenou solidariamente todos os membros da

Canoagem de

Comissão Organizadora, q n apenas a CMA, mas

Aveiro e outros

alguns deles interpuseram recurso para o TRC,
cuja decisão ainda se aguarda; a 14/1/08 notif. da
conta de custas para efeitos de reclamação;

1114/02

Tribunal

Autor: Jaime

Judicial de

Gonçalves

Aveiro (2º juízo

Pereira;

cível)

Réu: CMA

Pedido

de

indemnização

Segundo mail do n/ adv. de 4/2/08, Dr. Miguel

expropriativa

no

Garrido, aguarda habilitação de herdeiros p/

valor

de

levantamento da indemnização.

11.430,00€
Dr. Miguel Garrido - Por não ter retido €
132.514,55 ao Empreiteiro responsável pelas

Tribunal
3387/03

Acção Ordinária

Judicial da
Comarca da
Amadora

Pedido:
Autor: Tecnasol
FGE, SA;
Réu: Município

€

132.514,55

obras do Teatro Aveirense ("ECOP"), a Câmara
foi demanda para pagar esse valor à "Tecnasol",

(Subempreiteiro da

em solidariedade com a "ECOP", que, entretanto,

empreitada

faliu. Segundo informação prestada pelo n/ adv.

do

Teatro Aveirense)

em 22/1/08 via mail, aguarda audiência preliminar
em 21/4/08;

Autor: Carlos
Judicial de

1111/2002

Aveiro

Manuel
Marques da
Conceição

Dr. Miguel Garrido: a indemnização arbitrada já
(inexistência

de

processo no DJ)

está depositada na sua quase totalidade, pelo q
deverá ser bastante reduzido o montante a
depositar

Réu: CMA

adicionalmente,

em

função

da

actualização (+/- €530,00).
Dr. Pedro Ribeiro: chamada à acção como parte
principal a CM, foi mandatado o Dr. Pedro Ribeiro

Autor: Maria

2121/03.9T
BAVR

Acção Ordinária

q

contestação

em

19/12/03

e

A

interpõe

resposta em 30/1/04; a 10/01/05 notificação da

Correia Pinto

acção contra vários

sentença de absolvição da instância; a Autora

por

interpôs recurso de agravo; em Março/05 notif. da

Judicial de

de Sousa e

Aveiro

outro(s);

A.

apresentou

Odete Gomes

causa

do

reconhecimento de

admissão

Intervenção

dominialidade

suspensivo; a pedido do DJ, o n/ adv. informa via

principal da

uso de caminho

e

do

recurso

de

agravo

c/

efeito

Findo

mail, a 2/4/07, q o processo já havia findado;

CMA

como nada disse sb a evolução do recurso de
agravo q havia sido interposto, solicitou-se novo
esclarecimento em 4/4/07;
O

A.

pede

a

correcção
defeitos
Autor: João
Paulo Rocha
Martins
Réu: Arménio
3949/03.5T
BAVR

Acção Sumária

Judicial de

Batista &

Aveiro

Neves;
Requerida a
intervenção da
CMA como
parte principal

de
num

Citação à CMA em 23/4/04; mandatado o Dr.

imóvel sito na R.

Pedro Ribeiro em 30/3/04; segundo informação

Cónego de Maio

verbal do n/ adv. em 6/7/05 foi apresentada

ou o pagamento da

contestação

correspondente

aguardando-se

indemnização;

e

feito

despacho

marcação

de

saneador,

julgamento;

a

a

pedido do DJ, em 2/4/07 o n/ adv. informa, via e-

CMA é chamada

mail, q na sessão de julgamento q esteve

pq, alegadamente,

marcada p/ 18/10/06, os RR lograram uma

não

à

transacção q contemplou a desistência do pedido

execução de infra-

procedeu

relativamente ao Município (SMA) e Junta de

estruturas

de

Freguesia de S. Bernardo; a 4/4/07 pediu-se ao

drenagem

de

nosso adv. q nos remetesse cópia da dita

águas pluviais na
zona

Findo

transacção.

envolvente

(SMA);
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Terminada a acção que correu termos no tribunal
administrativo

(proc.

150/2003)

que

se

considerou incompetente, veio a Heller interpor
nova acção, desta no tribunal judicial; a citação
ocorreu a 30/3/04; mandatou-se o Dr. Miguel
Garrido a 31/3/04; contestação em Maio/04;
réplica a 1/6/04; sentença a 13/10/04 q julgou o
€700.655,53
juros

1324/04.3T
BAVR

Tribunal
Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

a

Autor: Heller

(empreitada

Factoring SA;

teatro

Réu: Município
de Aveiro

+

trib.

Incompetente

em

razão

da

matéria;

7%

transitadas em julgado as 2 sentenças sem que

do

fosse dado conhecimento da interposição de

aveirense;

qualquer recurso, entendeu-se que esta questão

cessão de créditos

estava finda; a 13/6/06 remessa de mail do n/

feita

adv. dando conhecimento de q, ao abrigo duma

pela

empreiteira ECOP

regulamentação

à autora)

interposto um recurso para o Tribunal dos

de

1931,

a

Heller

havia

Conflitos, donde saiu o Acórdão nº 7/05, de
12/1/06, q julgou competente os tribunais judiciais
para conhecimento do pedido, ordenando a
remessa do processo ao tribunal judicial de
Aveiro; a 8/9/06 notif. p/ audiência preliminar p/
28/9/06;

a

20/4/07

conhecimento

de

q

o

julgamento está marcado p/ 31/10/2007;
Apresentação contestação elaborada pelo DJ a
15/11/04; a 10/11/04 mandatou-se o Dr. Pedro
Ribeiro; a 2/12/04 réplica; a 22/4/05 notif. da
audiência preliminar p/ 23/5/05; a 4/7/06 notif. p/
julgamento no dia 29/1/07; a 13/11/06 mail do n/
adv. informando da designação da data do
julgamento e q, n existindo decisão àquela data
do recurso de agravo interposto, irá suscitar o
adiamento; a 25/1/07 mail do n/ adv. informando
q solicitou o adiamento do julgamento e onde
Autor:
2929/04.8T
BAVR

Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

IBEROBRITA Produtora de
Inertes
Réu: CMA

questiona sb a possibilidade de negociação p/

€74.778,98

acordo (remetido ao V. a 26/1/07); a 1/2/07

(fornecimento
contínuo

de

inertes/03)

remessa ao n/ adv. dos termos p/ se chegar a

Findo

acordo, fornecidos pela DEF; a pedido do DJ, o
n/ adv. informa via e-mail, no dia 2/4/07, q o
julgamento está marcado p/ 13/11/07; q tem um
recurso de agravo pendente no Tribunal da
Relação

de

Coimbra

relativamente

à

incompetência absoluta em razão da matéria; em
5/12/07 o n/ adv. entrega vários articulados, entre
os quais acórdão da relação de Coimbra de
20/4/07, no qual foi confirmada a incompetência
absoluta do tribunal, revogando pois a decisão
recorrida do tribunal de Aveiro, e do qual não
houve recurso.
Citação a 28/10/04; contestação elaborada pelo
DJ e apresentada em 22/11/04, alegando-se

89.095,31€

incompetência material do tribunal; atendendo a q

(contrato

2410/04.5T
BFIG

Acção Ordinária

Judicial da
Figueira da Foz

Autor: Irmãos
Heleno, Lda.
Réu: CMA

empreitada

de

instalação de infraestruturas

de

iluminação e rede
de baixa tensão na
Forca-Vouga)

estamos perante tribunal judicial, mandatou-se o
Dr. Pedro Ribeiro em 8/11/04; réplica da A. em
Jan./05; a pedido do DJ, o n/ adv. informou em

Findo

2/4/07 q o processo já havia findado por sentença
q declarou o tribunal incompetente em razão da
matéria como havia sido alegado na contestação
apresentada pelo DJ; a 4/4/07 solicitou-se ao n/
adv. cópia dessa sentença p/ constar do proc.
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50.000,00€ (pedem
a restituição duma
Autor: Jaime
47/05.0TBA
VR

Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

parcela de terreno

Dr.

c/

em

contestação a requerer a intervenção da Junta

Pereira e

Aradas, sb a qual a

Freguesia Aradas; a 9/12/05 notif. audiência

Outro(s)

CMA

preliminar p/ 19/12/05; mail do n/ adv. de 2/4/08

Gonçalves

Réu: CMA

800m2,

alegadamente
construiu

Miguel

Garrido:

citação

a

11/1/05;

informando q aguarda marcação de julgamento;
uma

estrada)
(Empreitada
Recorrente:

585/05
(acção

Recurso de

ordinária nº

Revista

Município de
STJ

Aveiro;
Recorrido:

7/04)

TECNASOL

da

Capitania:

Dr. Miguel Garrido: apresentação de alegações

condenação
solidária

do

Município

e

da

Ventura & Pires na
quantia

de

a 13/10/05 p/ o STJ; a 20/2/06 mail do n/ adv.
dando conhecimento do Acórdão do STJ que

Findo

negou a revista mantendo assim o decidido no
acórdão recorrido

68.841,12€)
89.450,00€ (a CMA
vendeu terreno c/ a
área de 14.460m2
p/

as

novas

instalações

da

Madeivouga

na

sequência

da

expropriação
antigas

das

p/

a

construção do IC1;
esta

vem

agora

alegar q o terreno
Autor:

2676/05.3T
BAVR

Tribunal
Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

Madeivouga,

só tem 12.968m2;
pede

a

Lda; Réu: CMA

condenação da CM

e Matadouro da

ao pagamento de

Beira Litoral,
SA

74.600,00€
correspondente
diferença

á

Dr.

Miguel

Garrido:

citação

a

23/5/05;

contestação a 22/6/05; a 15/3/06 conhecimento,
pelo n/ Adv. de q haveria acordo da CM na
entrega de terreno(?) e q tínhamos até 20/3 p/
indicar testemunhas (Engº Cruz).

dos

metros

+

a

condenação
solidária

com

o

Matadouro na qtia
de

14.850,00€

correspondente
metade

da

a

obra

realizada

na

extrema

dos

prédios

(ETAR

matadouro)

1550/03.2T
BILH

Acção Ordinária

Judicial de
Ílhavo

Autor:BASBRA

A

N - Soc. Imob.,

peticionando a resolução de contrato-promessa q

Lda

com aquela celebrou; a Espália requer a

Réu:Espália Soc.

A.

interpõe

acção

contra

a

Espália

intervenção acessória da Câmara, citada a
-------------------

29/1/04,

pq esta alegadamente a impediu de

Constructora,

licenciar o q antes havia dito q sim em informação

Lda;

prévia; mandatado o Dr. Miguel Garrido em

Parte

6/2/03;

acessória: CMA

a

16/3/05

notif.

de

julgamento

p/

04/07/05).
€3.786,85
(acidente

Autor: Carlos
1708/05.OT
BAVR

Acção Ordinária

viação

18/9/03 na Qtª do

Tribunal

Gonçalves

Judicial de

Ferreira; Reu:

falta de sinalização

Aveiro

Município de

de obras e rotunda,

Aveiro

Gato

pelo

–

alegada

q

empreiteiro

o
foi

Citação a 7/4/05; procuração ao Dr. Pedro
Ribeiro em 12/4/05; a 21/4/05 substabelecimento
sem reserva no Dr. Miguel Garrido; contestação
a 26/4/05; a 5/7/06 notif. p/ comparência no
julgamento

a

25/10/06;

nesse

mm

dia

conhecimento ao n/ advogado.

chamado á acção)
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Citação a 31/3/05; Oposição pelo DJ em
14/04/05, notif. p/ junção procuração a 27/5/05:
remessa de procuração Dr. Pedro Ribeiro; no
dia 23/1/07 o n/ adv. comunicou q já havia
sentença que declarou o trib. incompetente como
havíamos deduzido na oposição e que a
Requerente havia solicitado a remessa ao trib.
28.144,56€ (capital

124/2005 –
706/05 –
334/07

Injunção –
acção ordinária

Tribunal
Judicial da
Lousada

Reqte:
Construtora da
Ferraria, SA;
Rqdo: CMA

26.340,09

+

1.581,97

juros

222,50€

taxa

+
de

justiça);
fornecimento

e

aluguer de stands)

competente, dando este 10 dias p/ a CMA se
pronunciar; a pedido do DJ, o n/ adv. informa via
e-mail no dia 4/4/07 q havia apresentado req. ao
trib. de não oposição à remessa do proc. ao
TAFV, mais informando q foi marcada já por este
tribunal a audiência preliminar p/ 29/5/07, pelo q
solicita termos p/ eventual acordo de pagamento;
a 25/5/07 telef. do n/ adv. a indagar de termos p/
acordo na audiência preliminar; foi acordado q iria
à audiência e aí tentaria negociar acordo e
apresentar os seus termos p/ validação superior;
a 29/5/07 suspensão da instância; validados os
termos da transacção pelo V. PF, foi a mm
apresentada a 18/7/07 no trib (redução do pedido
a €26340,09 c/ pagamento em 10 prestações).
Dr. Miguel Garrido: citação a 21/6/05; remetida
procuração e proc. a 22/6/05; oposição a 11/7/05;
a 4/11/05 diligência de penhora (infª 806/DJ/05);
a 25/11/05 notif. marcação audiência preliminar p/
18/1/06; a 22/12/05 realização de reunião entre
mim, Dr. Miguel Garrido e V. Pedro Ferreira
(montantes a acordar c/ mandatário da A.); a
11/1/06 notif. da penhora sb imóvel (descrição na
CRP nº 03179); em Fev./06 suspensão da

€30.993,84 + IVA +
Exeq: João

2522/05.8T
BAVR

Exec. p/
Pagamento
Quantia Certa

Trib. Judicial

Carreira, Lda.;

Aveiro

Exec: Elisabete

(solicitadora

Pereira de

Isabel Romão)

Sousa e Cunha
e outro(CMA)

juros vencidos

+

taxa

e

justiça

despesas

do

solicitador

de

execução

de

€

113,3 (Projecto de
recuperação

do

Teatro Aveirense)

instância p/ se tentar chegar a acordo; vários emails trocados com o n/ Adv. e V. Pedro Ferreira
p/ se procurar plano de pagamentos no final de
Fev/06; a 31/3/06 notif. do trib. p/ as partes virem
aos autos darem conta de eventual acordo a que
hajam chegado, a 5/4/06 remessa de e-mail ao n/
adv. c/ conhecimento ao V. Pedro Ferreira dessa
notificação; reunião do n/ mandatário c/ V. Pedro

Findo (mas a
aguardar a
extinção da
instância pelo
juiz).

Ferreira no dia 12/4/06; pedido de nova reunião
em 23/6/06 ao Sr. V. Pedro Ferreira; a 29/6/06
reunião com o Sr. V., DJ e Arqtº com o seu
advogado: proposta da CM de pagamento de
€75.000,00

em

prestações

mensais

de

€5.000,00; a 4/7/06 comunicação ao n/ adv. p/
formalizar a proposta; em Agosto/06 outorgado
Acordo de Pagamento, sujeito a homologação do
tribunal; a 18/10/06 notif. do trib. a informar q não
declara a extinção da execução ficando os autos
a aguardar pelo q venha a ser requerido.
Aqdo

do

licenciamento

do

Retail-Park

foi

protocolado que "Capitalinvest" executaria alguns
acessos

novos

"Capitalinvest"
Autor:
CAPITALINVES
T (RETAILPARK) Réu:
CMA

só

e

melhoraria
em

parte

outros.

cumpriu

A

essa

obrigação, alegando q a CMA n lhe disponibilizou
os terrenos necess. p/ a execução da parte
restante.

O

protocolo

não

explicita,

efectivamente, a quem compete a aquisição
daqueles terrenos, pelo q, ou a CMA adquire os
terrenos necessários e exige a realização das
obra à "Capitalinvet", ou dela apenas poderá
reclamar o pagamento da valorização que dessas
obras foi feita no Protocolo. Foi remetido ao Dr.
Miguel Garrido p/ instaurar acção.
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54.995,77€

638/03 - AO
10/05

Trib. Adm.
Acção Ordinária

Lisboa - Trib.
Adm. Coimbra

(contrato prestação

Citação a 15/12/03; contestação DJ a 20/1/04; a

serviços

24/6/05 notif. sentença q declarou incompet.

de

Autor: TTB,

impermeabilização

tribunal em razão do território, c/ remessa ao

Lda.; Réu:

de reservatórios de

TAFC; a 18/10/05 notif. julgam. 10/11/05; a

Município de
Aveiro

água
Mamodeiro

em

2/11/05 notif. renuncia a mandato do lado da A.

do

(nessa data o P. assinou procuração p/ Dr.

do

Miguel Garrido q assim fica a aguardar) e nada

e

monumento
Marnoto

e

mais soubemos até à presente data;

Salineira)
Citação a 31/1/06; remessa a contencioso
exterior (Dr. Miguel Garrido) p/ se tratar de
tribunal judicial e ser obrigatória a constituição de

Autor: Eugénia
Jardim Woodall

634/06

Acção Ordinária

Trib. Judicial de
Aveiro

e marido; Réus:
Albino Lopes
dos Reis e
Município de
Aveiro

(processo

de

Obras nº 274/79;
licenciamento

de

estabelecimento de
restauração
bebidas;

e

não

se

percebe pq nada é
pedido à CMA))

advogado; mail do n/ adv. a solicitar proc. de
obras a 20/2/06 o que lhe foi facultado; a
28/11/07 notif. da data do julgamento p/ 18/1/08;
a 10/1/07 mail do n/ adv. informando q o
Município havia sido absolvido logo no despacho

Findo

saneador e q deste n foi interposto nenhum
recurso, pelo q já transitou em julgado. Que
assim sendo não é necessária a comparência de
ninguém no dia 18/1/08 pq a notificação foi
expedida por engano como já confirmou com a
secretaria do tribunal, encontrando-se o processo
findo em relação ao Município
Dr. Miguel Garrido: c/ base na Infª 164/05 de

Habitação

social

Urbanização
Acção
-------------

reivindicação
de posse

Autor: CMA;
Trib. Judicial

Ré: Aida

Aveiro

Conceição
Costa

4/7/05, foi mandatado o Dr. Miguel Garrido a
8/7/05; tomando posse o novo executivo, este

Santiago – a ré

adv. decidiu aguardar por novas instruções; na

tomou

sequência de pedido de informações da DHS em

posse

e

pretende
arrendamento

Agosto/06 ao DJ, esta reitera o pedido de
de

instauração

da

acção,

o

q

foi

decidido

fracção q não lhe

favoravelmente pelo V. Capão Filipe a 7/9/06; a

estava atribuída,

13/9/06 elaboração de nova procuração p/ Dr.
Miguel Garrido;
Dr. Miguel Garrido: acidente de viação ocorrido

Autor: Carlos
1708/05.0T

Trib. Judicial de

BAV

Aveiro

em zona onde decorriam obras promovidas pela

Manuel

CMA,

alegadamente

mal

sinalizadas;

o

Gonçalves

Empreiteiro foi chamado ao Processo, para que,

Ferreira Réu:

em caso de eventual condenação, responda ele

CMA

p/ prejuízos cujo ressarcimento foi demandado à

Exequente:

Não tendo acolhimento a participação p/ cheque

Câmara; aguarda subsequentes trâmites.

Acção

Trib. Judicial de

Executiva

Aveiro

Município;
Executado:

sem
€ 4.072,43

provisão

(apresentação

do

cheque

a

pagamento dpois de expirado o prazo) foi o proc.

Carlos Alberto

remetido ao Dr. Pedro Cardoso a 14/2/06 p/

Vieira Peralta

instauração da acção executiva
Notif. aplicação da coima a 5/7/06; proposta DJ p/
impugnação; remessa do proc. e procuração ao

Recorrente:
Município de

1296/05 –
4108/06

Impugnação
Judicial CO –
Recurso

Aveiro,
Trib. Judicial de
Aveiro

Autoridade
Administrativa:
Inspecção-geral
do Ambiente e
Ord. Território

Recurso

da

Dr. Pedro Cardoso em 12/7/06; a 1/8/06

aplicação

ao

comunicação do n/ adv. de q havia apresentado a

Município da coima

impugnação judicial junto da DGAOT; a 2/10/06

de

no

o n/ adv., via e-mail, remete as alegações de

âmbito

do

recurso apresentadas; a 3/11/03 o n/ adv. informa

processo

de

q foi designado o dia 27/6/07 p/ julgamento; a

€8.000,00

Contra-ordenação

20/11/06 notif. trib. p/ comparência no julgamento

CO/001296/05

(remetido por fax ao n/ adv.); a 7/11/07 carta do

(Ponte do Outeiro)

n/

adv.

remetendo

sentença

q

concedeu

provimento parcial ao recurso, reduzindo a coima
aplicada ao Município de 8.000,00€ p/ 3.000,00€;
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Notif. aplicação da coima a 10/7/06; proposta DJ
p/ impugnação judicial; remessa do proc. e
procuração ao Dr. Pedro Cardoso em 12/7/06; a
5/8/06 n/ mandatário informa q enviou à IGA o
recurso; a 30/9/06 remessa, pelo n/ adv., do
articulado da impugnação, informando q o
recurso corria termos no 1º juízo criminal do
tribunal judicial de Aveiro (Proc. 3999/06), tendo
sido marcada a audiência de julgamento p/

3999/06

Recurso

da

Recorrente:

aplicação

ao

Município de

Município da coima

Tribunal

Aveiro,

de €10.000,00 no

Impugnação

Judicial de

Autoridade

Judicial CO

Aveiro (1º juízo
criminal)

âmbito

do

Administrativa:

processo

de

Inspecção-geral

Contra-ordenação

do Ambiente e

CO/001890/05

Ord. Território

(ETAR

20/4/07; a 1/6/06 mail do n/ adv. de q já havia
sentença q manteve a decisão impugnada
desfavorável ao Município, informando ainda q,
salvo indicação em contrário, iria recorrer da
mesma; no mm dia mail informando q se há
matéria p/ recurso deve ser apresentado;

a

13/6/07 mail do n/ adv. a enviar cópia das
alegações do recurso p/ a relação de Coimbra; a

de

Santiago)

11/7/07 mail do n/ adv. informando q havia, à
cautela procedido ao pagamento da taxa de
justiça e sanção, tendo porém requerido a sua
reforma; a 23//7/07 mail do n/ adv. informando q o
recurso havia sido admitido, mas q foi mantido o
entendimento de q a taxa de justiça era devida; a
4/9/07 mail do n/ adv. a solicitar o reembolso de
384€ relativo a 2 pagamentos a título de taxa de
justiça e sanção p/ admissão do recurso em
Coimbra, pedido q foi remetido ao V. Pedro
Ferreira p/ remessa à DEF p/ efectuar o
reembolso;
Citação

a

15/5/06;

remessa

ao

DEF

p/

confirmação da dívida; a 2/6/06 oposição pelo DJ;
a 7/6/06 notif. p/ pagamento de multa de €623; a
14/6/06 req. a solicitar a dispensa ou redução da
multa; a 19/6/06 notif. da distribuição do processo
nos termos do nº 2 do artº 219º do CPC; a

Injunção –
377/2006 –

Acção de

2840/06

Processo
Ordinário

Reqte/A.:
Tribunal

Salvador

Judicial de

Caetano, S.A.;

Aveiro

Reqdº/Réu:
CMA

€63.818,81, sendo

20/7/06 notif. p/ junção de procuração; a 24/7/06

€58.604,55 a título

remessa a contencioso externo (Dr. Miguel

de

e

Garrido); a 27/8/06 mail do n/ adv. a informar de

€4.902,76 a título

diligências tendentes à obtenção de acordo p/

de

transacção; a 23/8/06 notif. do V. PF p/ marcação

capital

juros.

(fornecimento
duma

viatura

de reunião c/ o mandatário do requerente e
c/

cesta elevatória)

nosso;

a

25/1/07

notif.

da

data

tentativa

conciliação p/ 23/2/07; a 27/8/06 mail do n/ adv.
informando

termos p/ um eventual acordo

passível de ser aceite pela reqte; logradas as
tentativas de acordo, a 27/5/07 mail do n/ adv.
informando q o julgamento foi marcado p/
15/10/2007; a 14/6/07 notif. do trib confirmando a
data de julgamento p/ 15/10/07;
Acção com vista a
pedido
A.: Município;
Rés: Federação
-------------

Acção Ordinária

Portuguesa de
Canoagem e
IND

de

indemnização, por
as rés não terem

Despacho do V Pedro Ferreira de 6/9/06;

cumprido o acordo

elaboração

estabelecido p/ a

seguido p/ o Sr. P; a 13/9/06 remessa ao Dr.

realização

Miguel Garrido;

do

de

procuração

a

8/9/06,

tendo

“campeonato
mundial kayakPolo
98”
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P/ proposta da PM,
Ofendidos:
agentes da PM
Pedro Miguel
Serviços do MP
374/06

Inquérito

de Aveiro (1ª
secção)

Correia Gomes
e Ana Filipa

foi

mandatado

advogado externo
a

pela

Remetida procuração à PM p/ ser subscrita pelos

CMA p/ despacho

custear

2 agentes a 2/10/06, a mandatar a Drª Bibiana

do

Sr.

P.

de

Vieira; a 14/11/06 remetido mail pela n/ adv.

afim

de

informando q deu entrada com o pedido cível em

2

11/10 e q a data do julgamento se encontra

Matos da Silva;

28/9/06,

Arguido: Elísio

representar

Mário de
Albuquerque
Batista Martins

agentes

da

injuriados

PM

marcada p/ 24/4/07;

no

exercício das suas
funções

Ofendida:
agente da PM
Sandra Daniela

493/06

Inquérito

MP – Tribunal
Aveiro

Rodrigues
Coutinho;
Arguido:

31/8/05: ofensa a
agentes da PM

Mandatada a Dr. Bibiana Ordens Vieira; entrada
do pedido cível em 5/5/06; 27/4/06 data marcada
p/ julgamento conforme mail remetido pela n/ adv.

Rogério de
Almeida
Marques
Citação a 31/7/06; tentativa de conciliação
realizada em 26/9/06; contestação elaborada pelo
DJ a 6/10/06; a 25/10/06 notif. trib. a pedir junção
de

procuração;

na

mm

data

proposta

de

constituição de mandatário externo ao Sr. P.; a
9/11/06 remessa do proc à Dr. Bibiana Ordens
Vieira q na mm data fez junção da procuração
aos autos; a 30/11/06 mail da n/ adv. dando

Tribunal do
535/06

Acção Comum

Trabalho de
Aveiro

Autor: Maria de
Fátima da Silva
Marques;
Ré: CMA

Solicita que seja

conhecimento de req. q apresentou em trib. a

integrada na CMA

pedir q dê sem efeito a multa pelo atraso na

em

de

entrega da procuração, bem c/o da data de

contrato

de

julgamento p/ 5/12/06; a 4/12/06 notif. trib. a dar

trabalho

+

sem efeito a data p/ julgamento; a 1/2/07 notif. de

€9.256,74

de

sentença do tribunal que considerou confessados

indemnização

de

os factos alegados pela A. atendendo a q a

+

advogada do Município não pagou a multa por a

regime

créditos
retribuições

procuração ter dado entrada fora de prazo, pelo

mensais desde 30

que ordenou o desentranhar da contestação

dias

da

antes elaborada pelo DJ, condenando assim o

da

Município, sem mais, a pagar à A. a quantia de

(contratos

€6.819,24, acrescida de juros à taxa de 4%

antes

propositura
acção
de

prestação

serviços)

de

desde 31/7/06 até efectivo pagamento + custas; a
13/3/07 ofício solicitando esclarecimentos à
nossa mandatária; a 3/5/07 novo ofício à n/
mandatária solicitando prestação de informações
e esclarecimentos, ao qual tb não se obteve
resposta; a 1/6/07, na sequência de auto de
penhora, pagamento da quantia de €6.819,24 à
A.; a 11/7/07 notif. da instância p/ pagamento; a
18/7/07 remessa de Participação à OA contra a n/
mandatária, Drª Bibiana Ordens;
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7/7/06 remessa do proc. c/ procuração à Drª
Bibiana Ordens p/ intentar a acção; a 14/11/06
mail da n/ adv. com ficheiro da PI da acção; a
1 – Execução p/

11/12/06 remessa de mail da adv. com ficheiros

entrega do
locado;
4791/06

2 – Execução p/

4790/06

pagamento da
quantia de

Autor:

Despejo de casa

Tribunal

Município;

Judicial de

Ré: Maria Elvira

Aveiro

Joaquim

pagamento

Gadanho

rendas,

23.169,76€

sita

na

Urb.

Santiago por falta
de

das petições das acções executivas em anexo; a
28/12/06 fax da n/ mandatária informando q a
executada Mª Elvira entregará a chave até final
do mês de Janeiro de 2007, pq se procederá ao
despejo nesse mês (remessa cópia à Hab.
Social); a 25/1/07 mail da n/ adv. informando q a
executada entregou a chave do imóvel, e q na
acção executiva p/ pagamento da quantia em
dívida seria penhorado, até ao final do mês, 1/3
do salário da mesma.

Autora: Maria

674/07

Acção
Sumaríssima

Tribunal
Judicial de
Aveiro

Joana
Guerreiro da
Silva
Fernandes;
Réu: Município

Citação a 15/2/07; proposta de mandato a adv.
Acidente de viação

externo a 16/2/07; procuração ao Dr. Pedro

na

R.

cinco

Cardoso a 22/2/07; a 1/6/07 mail do n/ adv.

caminhos

–

informando q havia apresentado contestação e q

dos

sabia q a empreiteira tb já o havia feito; a 4/6/07

empreitada

SMA – 2.161,18€.

empreiteira, o q foi cumprido a 6/6/07;
O

Ofendido:
agente da PM

1793/04.3

Comum
singular

Tribunal
Judicial de
Aveiro

Ana Filipa
Matos da Silva;
Arguido:
António César
da Fonseca
paciência

n/ mail a solicitar-lhe tb cópia da contestação da

arguido

apresentou queixa
contra a agente da
PM p/ esta o ter

Com base na Infª nº 1252/PM/06 o Exmº Sr.

algemado no dia

Presidente autorizou que se mandatasse o Dr.

13/9/04 – o proc.

Pedro Cardoso p/ representar a agente da PM; a

foi

22/2/07 o n/ adv. solicita 190,00€ c/o provisão p/

arquivado;

o

tribunal acusou o

despesas, o q foi remetido á DEF;

arguido pelo crime
de desobediência e
injúria agravada

Ofendido:
agente da PM

507/07

Inquérito

MP – Tribunal

Nuno Pereira;

Judicial de

Denunciado:

Aveiro

Humberto
Nogueira de
Jesus

Ofensa ao agente
da PM qdo este

Infª 133/PM/07; despacho do Sr. Presidente a

procedia

autorizar

à

a

constituição

de

mandatário

de

notificação da firma

19/2/07; remessa ao Dr. Pedro Cardoso a

Francisco

22/2/07;

Falcão,

Lda. no dia 5/2/07
Infª 60/2007 da Div. De Habitação Social;
despacho DJ de 13/2/07 a propor a constituição
de mandatário p/ intentar acção; subscrição de
procuração a favor do Dr. Pedro Cardoso e
remessa do proc. ao mesmo em 26/2/07; a
22/3/07 e-mail do n/ adv. informando q havia
dado

Ré: Luísa Maria

1497/07

Acção de

Tribunal

Ramos

despejo

Judicial de

Fontoura;

ordinária

Aveiro

Autor:
Município

Habitação
Urbanização
Santiago
ocupação

–

entrada

com

a

acção

em

tribunal,

social

remetendo cópia da PI; a 3/4/07 mail do n/ adv.

de

informando o nº do processo, q a ré foi citada em

não

30/3/07 no arrendado e q o A/R foi assinado pela

da

mm; a 1/6/07 mail do n/ adv. informando q

n

habitação e rendas

tinha havido contestação à PI apresentada em

em atraso

nome do Município, e q portanto havia remetido
carta à arrendatária no sentido da resolução
amigável, mas à qual n obteve resposta; que por
isso iria requerer a certidão para avançar com o
despejo; a 12/7/07 fax do n/ adv. remetendo os
articulados, já acompanhados da notificação p/
pagamento das rendas vencidas na pendência da
acção;
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Dr. Pedro Cardoso: Citação a 8/5/07; proposta
de remessa a contencioso externo a 10/5/07; a

2002/07

Acção p/

Tribunal

Autor: Vianas,

cumprimento

Judicial de

Lda;

Obrig. Pecun.

Aveiro

Réu: CMA

€ 4.410,35 capital
+

3.237,98

juros

(fornecimento

4/6/07 mail do n/ advogado informando q
celebrou transacção em q a A. prescindiu dos
juros e o pagamento será feito em 11 prestações

Findo

mensais e sucessivas; a 5/6/07 recepção de nota

material)

de honorários do n/ adv.; a 20/6/07 notif. do trib.
informando sb a homologação como sentença da
transacção;

1.076.422,66€ (por
Autor:
Tribunal
2685/07

Acção Ordinária

Judicial de
Aveiro

Besleasing e
Factoring, SA;
Réus: EMA,
E.M. e
Município

parte do Município

Citação a 25/6/07; conversas com o V. Jorge

solicitam

Greno e Administrador da EMA no dia 29/6/07; na

a

sua

condenação
solidária

mesma

com

data

remessa

de

mail

p/

ambos

a

aguardando-se instruções; a 11/7/07 visto da

EMA, E.M., para

resposta do V. Jorge Greno e remessa de

acautelarem

procuração ao Sr. P. para mandatar-se o Dr.

posterior execução

Miguel Garrido.

de sentença)
O A. era prestador
de serviços da ré,
tendo-se
denunciado

o

contrato

de

prestação

de

serviços.

Vem

agora peticionar o

854/07

Acção Comum

Tribunal do

Autor: Mário

reconhecimento
dum

Trabalho de

Luís da Cruz

Vila Nova de

Peyroteo;

contrato

de

Gaia

Ré: CMA

trabalho

desde

verdadeiro

1982; a ilicitude do
despedimento;
pagamento
indemnização

o
de
e

vários subsídios de
férias e de Natal,
num

total

de

Citação a 11/9/07; a 18/7/07 remessa ao P. p/
designar mandatário externo; a 18/9/07 despacho
do P. sb despacho da sua chefe de gabinete, a
designar o Dr. Pedro Cardoso, recebido no DJ a
1/10/07; neste mm dia elaboração de procuração
q seguiu p/ o Sr. P. p/ assinatura; a 12/10/07 mail
do n/ adv. informando q na sequência da
realização de audiência de partes, foi marcado
julgamento p/ 24/1/08; a 18/10/07 notif. p/
contestar e de q o julgamento se encontra
agendado p/ 24/1/08; na mm data remessa p/ fax
p/ o n/ adv; a 31/1/08 mail do n/ adv. informando
q se havia iniciado o julgamento e estava em
negociação um acordo q implica a redução do
pedido p/ 20.000,00€; pedia tb as folhas de
pagamento do prestador; após consulta ao Sr. P.,
DRH e DEF, demos resposta a 31/1/08;

€120.662,60
Citação a 17/10/07; despacho DJ ao Sr. P. p/
Pedem

a

designar mandatário; a 5/11/07 entrega do

dos

processo e procuração ao Dr. Pedro Cardoso; a

réus a declararem

9/11/07 mail do n/ adv. informando q depois de

q

é

recebida informação da DVC e ter falado com o

do

Presidente da Junta de Requeixo concluiu q

terreno;

a

assiste razão aos autores, pelo q irá promover

eliminarem

a

celebração de transacção; a 26/11/07 remessa

estrada

q

de cópia de transacção pelo n/ adv.; a 17/12/07

se

carta do n/ adv. a solicitar declaração de

executou sb ele; no

ratificação assinada pelo Sr. Presidente, a qual

pagamento

de

lhe foi entregue pessoalmente no mesmo dia; a

e

31/1/08 notif. do n/ adv. informando q os Autores

condenação

Autor: Carlos
Tribunal
3927/07

Acção ordinária

Judicial de
Aveiro

Gomes Gaspar
e outros;
Réu: Freguesia
de Requeixo e
Município

o

autor

proprietário

indevidamente

custas
procuradoria.

se recusaram, sem qquer razão, a ratificar a
transacção;
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Peticionam a qtia
de 9.404.400,00€ a
título

de

indemnização
Autor: Paulo
Manuel
Borralho Vieira
Gamelas e
Tribunal
4643/07

Acção ordinária

Judicial de
Aveiro

um
expropriado
âmbito

sido

Réu:

para

o de
Solidariedade
de
Professores/Ete
rbranco.

no

do

PIAS

(parcela 159) ter

outro;

CMA/Associaçã

p/

prédio

expropriado
esse

Citação a 7/12/07; a 11/12/07 proposta de

efeito

mandato externo ao Sr. P., q mandatou o Dr.

em 1973 e agora

Miguel Garrido; a 4/2/08 mail deste informando q

lhe

a contestação está em elaboração;

estar

a

ser

dado,
alegadamente,
destino

diferente:

construção

de

complexo
habitacional

pela

Eterbranco/Associa
ção de Professores
€3.743,70
(acidente de viação

Tribunal
2638/07

Acção Sumária

Judicial de
Aveiro

Autor: Filipe
José Gomes
Martins e outro;
Réu: Município

provocado

por

obras

de

saneamento

de

oliveirinha
adjudicadas

em

empreitada

aos

SMA)

Citação a 22/6/07; contestação elaborada pelo DJ
e apresentada a 12/7/07; a 6/9/07 notif. p/ o
Município constituir advogado; a 11/9/07 remessa
ao P. p/ designação de mandatário; a 11/9/07
procuração ao Dr. Pedro Cardoso, tendo-lhe
sido entregue o processo a 14/9; a 18/9 mail do
Dr. Pedro Cardoso informando que já juntou a
procuração e ratificou o processado;
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Pede

q

seja

proferida sentença
q anule o negócio
efectuado entre a
autora e município:
compra e venda de
2 lotes no PP do
Centro

por

10.603.196,30€,
alegando

que

alteração

a
da

designação

e

confrontação

dos

lotes vendidos lhe
causou atrasos e
prejuízos
inultrapassáveis (a
Autor:

4979/07

Acção Ordinária

autora

e

compradora

já

Tribunal

Redurbana,

Judicial de

Lda.;

Aveiro

Réu: Município

8.765.126,09€

de Aveiro

249.398,95€,

liquidou a qtia de
+

Citação a 28/12/07; remessa ao Sr. Presidente p/
designar

mandatário

a

7/1/08;

a

11/1/08

devolução do processo pela presidência e
telefonema ao Dr. Miguel Garrido informando-o
de que lhe iria ser remetido; a 14/1/08 remessa
do processo ao Dr. Miguel Garrido, a quem foi
conferido o mandato; a 4/2/08 mail do n/ adv.

tendo-se
comprometido

a

informando q a contestação está em elaboração;

pagar o restante –
1.588.671,26€ - em
espécie
entrega

por
de

área

construída

no

empreendimento);
na petição inicial é
ainda

pedida

a

condenação da CM
em

indemnização

por todos os danos
causados, em sede
de

execução

de

sentença + custas
e procuradoria.
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DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS
SECTOR DE CONTRA-ORDENAÇÕES:
PROCESSOS RELATIVOS AO ANO 2007
Processos Registados

542

Processos em Instrução

518

N.º de Testemunhas Ouvidas

15

Relatórios

14

Decisão:
•

Coimas

1

•

Admoestações

5

•

Arquivamentos e anulações

8

Processos Pagos Voluntariamente

2

Montante Processos Pagos Voluntariamente

249,76€

Montante Coimas Pagas

350,00€

Montante Custas Processuais

44,50€

Minutas de Ofícios

442

PROCESSOS RELATIVOS A ANOS ANTERIORES
CONCLUÍDOS EM 2007

Relatórios

216

N.º de Testemunhas Ouvidas

114

Decisão:
•

Coimas

95

•

Admoestações

62

•

Arquivamentos

41

•

Prescrições

18

•

Remessa p/ Tribunal

39

Montante Coimas Pagas
Montante Custas Processuais

86.433, 17 €
3.002,50€

Minutas de Ofícios

598

Reclamações analisadas (Livro de Reclamações)

69
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SECTOR DE EXECUÇÕES FISCAIS:

QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES – JANEIRO 2007 A DEZEMBRO 2007
N.º de Documentos

Valor (€)

Certidões de Divida Recebidas

4244

291.409,15**

Processos Instaurados

2995 (4065)*

252.623,34**

Penhoras em Tramitação (bancárias ou de vencimentos)

51

36.891,02***

Processos Pagos Voluntariamente1

1192

118.858,76**

Penhoras Pagas Totalmente (bancárias ou de vencimentos)

10

5.234,01***

Avisos/Citação Devolvidos

446

1 Incluem os processos pagos em fase de penhora, mas sem tramitação.
* N.º de Certidões de Dívida
** Quantia Exequenda
*** Valor Total da Penhora
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4.2. - NOTARIADO
___________________________________________________________________________________

DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
NOTARIADO
Durante o ano de 2007 o Notariado, a par de prosseguir as tarefas iniciadas no ano
anterior de reorganização dos seus arquivos e de implementação de novas práticas notariais,
respondeu às solicitações a si dirigidas, tendo preparado e elaborado os seguintes actos:
ESCRITURAS PÚBLICAS
Compra e venda - Zona Industrial Taboeira

1

Determinação de objecto

1

Compra e venda de parcela de terreno, em oliveirinha, destinada a estação

1

elevatória
Compra e venda de prédio rústico, sito na freguesia de Esgueira

1

Concessão de domínio público para instalação de equipamento social na freguesia
de Aradas

1

Compra e venda de imóveis

1

Escritura de justificação

1

Compra e venda dos lotes lotes 1 e 2 do loteamento de S. Jacinto

1

Constituição do Direito de Superficie

1

Escritura de compra e venda de um lote de terreno no P.P do Centro, no exercio do
direito de recompra, no âmbito de contrato de locação financeira na modalidade
de leaseback

2

Escritura de compra e venda de lotes do P.P. do Centro

2

Compra e venda do lote “Um”, do sector “D”, da Urbanização Forca-Vouga

1

Constituição da Associação “Agir”

1

Compra e venda de prédio rústico, sito na freguesia de Esgueira, destinado à
execução do Novo Estádio Municipal de Aveiro e respectivas acessibilidades

1

Compra e Venda

2

Constituição da Associação de Produtores e Marnotos da Ria de Aveiro

1

Compra e venda de prédios destinados ao Parque Desportivo de Aveiro

1

Distrate

1

Doacção

2

Compra e venda de prédio na freguesia de Santa Joana, destinada ao Eixo
Estruturante e Parque de Feiras

1

Compra e venda de parcela para rectificação de estrema

3

TOTAL

27
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CONTRATOS LAVRADOS NO LIVRO DE OFICIAL PÚBLICO
Prestação de Serviços com pessoas singulares

78

Fornecimentos

04

Adicional

16

Empreitadas

07

Contratos Promessa

01

Adendas

07

Concessão

07

Resolução Convencional

03

Contrato de Comodato

09

Contrato Programa

02

Arrendamento

02

Mecenato

04

TOTAL

80

140

78
Prestação de Serviços

70

Fornecimentos
Adicional

60

Empreitadas

50

Contratos Promessa

40

Concessão

Adendas
Comodato

30

Resoluções Convencionais
Contrato Programa

20

Mecenato

16

10

4

7

0

7
1

7

9
3

2

4

PROTOCOLOS E CONTRATO-PROGRAMA LAVRADOS NO NOTARIADO
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO

1

SUBTERRÂNEO
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

2

CONTRATO-PROGRAMA

1

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

4

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

2

TOTAL

10
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Da celebração dos actos anteriormente discriminados, resultou a execução obrigatória
de inúmeras tarefas e formalidades, nas quais se incluem atendimentos pessoais e telefónicos a
munícipes, a representantes de outras instituições e a colegas de outros serviços camarários,
pedidos de certidões de teor e de todas as inscrições vigor na Conservatória do Registo Predial
de Aveiro, certidões do teor matricial nos serviços de finanças competentes, organização dos
documentos respeitantes aos livros de notas, aos ficheiros de escrituras (em suporte de papel e
em suporte informático), verbetes estatísticos com identificação dos prédios adquiridos, registo
nos livros dos actos notariais, do selo e de emolumentos, elaboração das relações dos actos e
sua remessa às entidades competentes.
Para além do que atrás fica dito, referem-se no quadro infra resumos das demais tarefas
desenvolvidas e contabilizadas:
QUADRO RESUMO – 2007
Documentos emitidos pela Notária Privativa: fotocópias autenticadas de escrituras, fotocópias
simples de escrituras, fotocópias de documentos arquivados no notário privativo, públicas-formas

68

Ofícios

285

Registos de Prédios na Conservatória Predial de Aveiro

22

Informações jurídicas nas quais se incluem informações sobre processos de obras, elaboração de
minutas de contratos-programa, de contratos de comodato, de resoluções convencionais, de
contratos de prestação de serviços, de protocolos, além de informações sobre assuntos correntes do

82

Notariado
Procedimentos prévios com vista à contratação de prestação de serviços com pessoas singulares

78

Autos de Expropriação da REFER

17

Resumos mensais dos actos praticados (escrituras públicas, autos de expropriação e contratos)
destinados à 1ª e 2ª Repartição de Finanças deste Concelho e Conservatória dos Registos Centrais

181

Criação de arquivo especifico para a habitação social com diferenciação por
urbanização. Deste apenas consta informação

sobre a localização, situação matricial e

predial, descrição dos imóveis e tipo de ocupação presente;
Elaboração de mapa geral para toda a habitação social;
Elaboração de proposta de condições gerais de venda de habitação social, em
colaboração com o Engº Amorim;
Elaboração do regulamento do Museu da Cidade de Aveiro;
Elaboração do regulamento das Habitações Sociais do Município de Aveiro;
Elaboração de minuta de contrato de arrendamento das Habitações Sociais do Muncipio
de Aveiro.
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GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Durante o ano de 2007, para além de prosseguir com as tarefas inerentes a este Gabinete,
respondeu às solicitações a si dirigidas, quer internas quer externas, nas quais se incluem os
atendimentos pessoais e telefónicos a munícipes, empresas fornecedoras e instituições.
A. EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 2007

CONCURSOS PÚBLICOS
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud. /
Valor Base

Construção

do

Centro

de

Monitorização

e

Interpretação Ambiental de Aveiro *
Execução das Infraestruturas do PP do Centro – Rua
EeF

16/04/07

15/10/07

14/05/07

15/10/07

ISOLFREI, LDA
IRMÃOS ALMEIDA
CABRAL, LDA

461.962,39€
119.874,85€

* Aos 26/12/2007, foi decidida a Ineficácia da Adjudicação, e, em consequência a sua anulação, por despacho do Exmº
Senhor Presidente da Câmara, por a empresa adjudicatária não apresentar os documentos obrigatórios para a outorga do
respectivo contrato

CONCURSOS LIMITADOS
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud. /
Valor Base

Substituição de Colunas montantes da Rede de
Abastecimento

de

Água

na

Urbanização

de

19/03/07

19/03/07

14/05/07

05/02/07

19/03/07

25/06/07

10/09/07

ANULADO

120.750,00€

14/05/07

23/07/07

URBIPLANTEC, LDA

60.800,00€

09/07/07

10/09/07

11/06/07

-----

Santiago*
Alteração dos Sanitários – Escola Básica do 1º Ciclo
da Glória
Gabinete de Atendimento Integrado - trabalhos de
renovação dos pavimentos, demolições e remoção
de infraestruturas
GAI – Trabalhos de Instalação de Infarestruturas
Técnicas
Pavimentação do Acesso ao Terminal Fluvial de
Viaturas e Passageiros no Forte da Barra
Novos Sanitários e Obras de Recuperação da Escola
do Solposto
Readaptação/Reabilitação do Centro Coordenador
de Transportes

REIS, ROCHA &

18/09/06

MALHEIRO, S.A.
SAVECOL, LDA
MANUEL VALENTE &
PINHEIRO, LDA

ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA
Para anulação

84.999,25€

47.830,95€

57.996.80€

104.878,50€
43.247,78€

* Aos 27/08/2007, foi deliberado em reunião do Executivo a Ineficácia da Adjudicação, e, em consequência a sua
anulação, por a empresa adjudicatária não apresentar os documentos obrigatórios para a outorga do respectivo contrato
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AJUSTE DIRECTO
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud. /
Valor Base

Novas Instalações Sanitárias para a EB1 de Eixo
Revestimento do Pavimento na Rotunda da Avenida
de Ligação da PIR à EN 109

06/11/06

22/01/07

27/01/07

27/01/07

19/03/07

19/03/07

FERNANDO & ARMINDO –
CONSTRUÇÕES, LDA
PROBISA PORTUGUESA

9.125,36€
4.000,00€

JOÃO SIMÕES MARQUES
Demolição do Edifício da EPA

VIEIRA & FILHOS, LDA –

34.500,00€

LAMEIRO EMPREITEIROS
Pavimentação da Rua de S.Romão – Santa Joana
Reabilitação da Casa Major Pessoa – Intervenção em
Azulejaria Exterior
Pavimentação da Travessa da Rua D.Sancho I

05/03/07

09/07/07

14/05/07

23/07/07

14/05/07

23/07/07

VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
A.LUDGERO CASTRO,
LDA
SRTC – CONSTRUÇÕES,
LDA

19.232,00€
7.343,36€
12.364,00€

JOÃO SIMÕES MARQUES
Desvio de Colector no Braçal - Oliveirinha

11/07/07

11/07/07

VIEIRA & FILHOS, LDA –

4.300,00€

LAMEIRO EMPREITEIROS
Pavimentação da Travessa da Rua do Crasto

21/08/07

Para adjudicar

7.122,00€

GRÁFICO

Ajustes Directos
Concursos Limitados
Concursos Públicos

7

8
2
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B. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 2007
CONCURSOS PÚBLICOS
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário/

Valor da Adjud. /

Situação do Concurso

Estimativa

Atribuição de 18 locais para colocação de suportes
publicitários de grande dimensão/Outdoors, com a
dimensão de 8x3m (24m2) e da atribuição de

RED – REDE EUROPEIA DE
02/10/06

22/01/07

exploração de um espaço na praça Joaquim Melo

DIFUSÃO LITORAL –

28.843,64€*

PUBLICIDADE EXTERIOR

Freitas, durante o ano de 2007
Hasta Pública de Madeira - desperdícios de
trabalho de carpintaria e marcenaria

03/10/06

08/01/07

AVENTINO DE MAGALHÃES
LOBO
PAULO JORGE MARTINS

Concessão de três Quiosques, em Aveiro

27/11/06

22/01/07

DE ALMEIDA
MARIA AUGUSTA C.Q.
FIGUEIREDO

Atribuição de Lugares de Venda no Mercado
Municipal Retalhista “Manuel Firmino” – 2ª Fase
Atribuição de Lugares de Venda no Mercado
Municipal Retalhista “Manuel Firmino” – 3ª Fase
Concessão de um Quiosque sito na Marginal de São
Jacinto
Hasta Pública de Sucata a Peso (17.500Kg)

266,67€
Renda Mensal
200,00€**
200,00€***

11/12/06

22/01/07

Vários

-----

05/02/07

30/04/07

Vários

-----

05/02/07

16/04/07

ANTERO MARQUES DA

Renda Mensal

SILVA

110,00€

14/05/07

21/07/07

DANIEL GOUVEIA &
FILHOS, LDA

0,18€/kG

Prestação de Serviços para Fornecimento de
Refeições para o ano de 2008, com possibilidade de

ANULADO e ABERTURA

renovação por dois anos (2009-2010), aos Jardins de
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do

24/09/07

10/12/07

Concelho de Aveiro, em sistema de refeições frias

DE NOVO
PROCEDIMENTO POR

552.672,00€

CONSULTA PRÉVIA

(Cook-Chill), regeneradas nos Estabelecimentos de
Ensino
Concessão de um Quiosque na Avenida Dr. Lourenço
peixinho, junto à Biblioteca, em Aveiro

26/10/07

18/01/08

JÚRIS NIKITINS

29/10/07

-----

Em análise

Renda Mensal
101,00€

Procedimento para selecção de Pessoas Colectivas
de Direito Privado para participar co0m o Município
de Aveiro na constituição de Sociedade Comercial
de Capitais minoritariamente públicos para a
concepção, implementação, desenvolvimento,

-----

construção, ampliação, instalação, equipamento,
conservação e manutenção de equipamentos
educativos, ruas e parques de estacionamento e
respectiva requalificação urbana
* Alteração ao valor do contrato por alguns dos locais se encontrarem atribuídos e devidamente licenciados a outras
empresas.
** Quiosque sito na Rua Conselheiro Luís de Magalhães, em frente aos Armazéns de Aveiro.
*** Quiosque sito na Rua Clube dos Galitos, em Aveiro
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CONCURSOS LIMITADOS
Abertura
Aquisição de Áudio-Guias
Aquisição de 5 monoblocos para as Escolas do 1º
CEB

Adjudicação

Adjudicatário/

Valor da Adjud./

Situação do Concurso

Valor Base

22/01/07

19/03/07

FCO, S.A.

37.990,00€

02/08/07

24/09/07

CAPA, S.A

71.350,00€

PROCEDIMENTOS POR CONSULTA PRÉVIA E AJUSTE DIRECTO
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário/

Valor da Adjud. /

Situação Procedimento

Valor Base

Execução de Cablagem Estruturada no Edifício da
Biblioteca Municipal - Projecto "TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A

DECSIS II – Redes de

28/08/06

07/02/07

11/12/06

05/02/07

28/08/06

05/03/07

CLINET, S.A.

12.395,13€

27/12/06

19/03/07

TRANSFIALENSE, S.A.

18.595,04€

16/01/07

27/01/07

SOCIMORCASAL, LDA

27.025,00€

18/12/06

25/01/07

IDAD

9.000,00€

23/10/06

14/05/07

PROBISA, S.A.

24.000,00€

24/04/06

27/03/07

SETH, S.A.

186.780,00€

04/09/06

14/05/07

19/03/07

06/06/07

Telecomunicações, Lda

8.250,29€

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO"
Alimentação aos Lotes 1 e 2 do Loteamento do
Plano de Pormenor das Agras

JAG – Joaquim Amorim
Gomes & Filhos, LDA

5.095,00€

Fornecimento de Equipamento Activo de Rede –
Projecto “Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de
Aveiro”
Fornecimento Contínuo de Saibro para o ano de
2007
Fornecimento e Aplicação de Alcatifas nos
Auditórios do Centro Cultural e de Congressos
Execução do RECAPE do Projecto da “Construção de
Infraestruturas Hidráulicas da Pista Olímpica de
Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe”
Fornecimento Contínuo de Argamassas Betuminosas
a Frio para o ano de 2007
Prestação de Serviços de Reparação/Reabilitação
do Pontão Existente e Construção do Passadiço
Metálico no Terminal Fluvial de Viaturas e
Passageiros do Forte da Barra e
Reparação/Reabilitação do Pontão e Duques d’Alba
existentes e Construção do Passadiço Metálico no
Terminal Fluvial de Viatura e Passageiros em São
Jacinto – primeiro adicional
Mudança de PT que se encontra no meio da via em
Azurva, junto à APPACDM
Fornecimento Contínuo de Pneus durante um ano
Aquisição de Estores para as instalações camarárias
no Centro de Congressos

16/04/07

25/06/07

16/04/07

14/05/07

JAG – Joaquim Amorim
Gomes & Filhos, Lda

8.655,72€

REC. MONTEIRO

6.624,05€

RODAVEIRO, LDA

15.355,08€

RODOMAIA, LDA

5.275,60€

FÁBRICA DE ESTORES DO
PARAMO, LDA

4.300,00€

Aluguer dos Stands, Tenda e Painéis para exposição
e actividades culturais – Feira do Livro de Aveiro –

MULTITENDAS, LDA

9.500,00€

Edição 2007
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Atribuição

da

Restaurante

Concessão

do

da

Mercado

Exploração

Municipal

do

Retalhista

19/03/07

RECEITA NATURAL, LDA

14/05/07

14/05/07

ANA RAQUEL PICADO

05/03/07

17/07/07

RECLATOLDOS, LDA

05/03/07

17/09/07

28/08/06

17/09/07

28/06/06

10/09/07

13/06/07

13/06/07

18/09/06

06/08/07

NORMÁTICA, S.A.

7.698,00€

23/07/07

24/09/07

ECATOTALINSPE, S.A.

2008-10.000,00€

Manuel Firmino, em Aveiro
Atribuição da Concessão da Exploração do Café-Bar
do Mercado Municipal Retalhista Manuel Firmino,
em Aveiro
Fornecimento e Aplicação de Toldos no Mercado
Municipal Retalhista Manuel Firmino
Fornecimento e Aplicação de Vidro Duplo e Estores
Interiores nos Talhos e Peixarias do mercado

Renda Mensal

19/03/07

Municipal Retalhista Manuel Firmino, em Aveiro

DESERTO, ABERTURA DE
NOVO PROCEDIMENTO

1.100,00€
Renda Mensal
750,00€
27.600,00€

38.340,00€

Fornecimento de Hardware ao abrigo dos Acordos
da Direcção Geral do Património – Projecto
“Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

INF. EL CORTE INGLÊS

54.406,00€

COPICANOLA, S.A.

5.257,75€

para a Biblioteca Municipal de Aveiro”
Fornecimento de Scanner para Invisuais no âmbito
do

Projecto

“Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de

ATARAXIA
TECNOLOGIAS, LDA

2.571,43€

Aveiro”
Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança no
Mercado Municipal Retalhista Manuel Firmino e no
Mercado de Santiago

2045 – EMPRESA DE
SEGURANÇA, S.A.

3.808,00€

Fornecimento de Software Genérico no âmbito do
Projecto

“Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de
Aveiro”
Prestação de Serviços de Inspecção de Elevadores,
Monta

Cargas,

Escadas

Mecânicas

e

Tapetes

Rolantes até final do ano 2007, e para os anos de

2007-5.000,00€
2009-12.500,00€

2008 e 2009
Fornecimento e Aplicação de Vidro duplo com
estores

interiores,

incluindo

caixilharia

de

adaptação, nos talhos e peixarias do Mercado

17/09/07

15/10/07

LUSODUPLO, LDA

44.052,00€

12/09/07

17/12/07

XPATH, LDA

2.000,00€/mês

Para Adjudicação

40.000,00€

Municipal Retalhista Manuel Firmino, em Aveiro
Manutenção Correctiva, Preventiva e Helpdesk
Técnico
Museu Arte Nova – Aquisição de Guias PDA para
visitas guiadas

01/10/07

Prestação de Serviços para Elaboração do Projecto
dos

Percursos

Pedonais

entre

o

Centro

de

Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) e o

a.sª – atelier dos santos,

29/10/07

29/10/07

20/08/07

29/10/07

TMN, S.A.

4.001,34€/mês

10/12/07

28/01/08

ANULADO

552.672,00€

arquitectura, lda

5.700,00€

Ecomuseu da Troncalhada
Fornecimento

do

Serviço

de

Comunicações

Voz/Dados Móveis e cedência de Equipamentos
Terminais,

ao

abrigo

da

Direcção

Geral

do

Fornecimento

de

Património (acordo nº 931070)0
Prestação

de

Serviços

para

Refeições para o ano de 2008, com possibilidade de
renovação por dois anos (2009-2010), aos Jardins de
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Aveiro, em sistema de refeições frias

Pág. 88

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

(Cook-Chill), regeneradas nos Estabelecimentos de
Ensino
Prestação de Serviços de Inspecção de Elevadores,
Monta

Cargas,

Escadas

Mecânicas

e

Tapetes

22/11/07

22/11/07

ECATOTALINSPE, S.A.

2.400,00€

26/11/07

26/11/07

NOVABASE SGPS, S.A.

46.600,00€

26/12/07

28/12/07

GERTAL

104.896,00€

Rolantes até final do ano de 2007 - adicional
Fornecimento e Instalação de Software Horizom 7
para o Projecto “Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para a Biblioteca Municipal de
Aveiro”
Prestação de Serviços de Refeições às Escolas até á
adjudicação da Consulta Prévia nº 25/07

GRÁFICO
Consultas Prévias e
Ajuste Directos
Concursos Limitados
Concursos Públicos
30

2
10

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2007
Concursos Fornecimentos:
30

•

Consultas Prévias / Ajustes Directos

•

Concursos Limitados

2

Concursos Públicos

10

•

Concursos Empreitadas:
•

Ajustes Directos

8

•

Concursos Limitados

7

•

Concursos Públicos

2

Informações

114

Ofícios

841

Anúncios

12

Programas de Concursos / Cadernos de Encargos

24

Actas de Abertura

28

Relatórios de Análise

55

Minutas de Contrato

48

Libertação de Cauções

70

Editais (Inquéritos Administrativos)

52

Base de Dados de Fornecedores/Empreiteiros

826
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4.3. - ARQUIVO GERAL
__________________________________________________________________________________

No corrente ano os colaboradores da Divisão de Arquivo Geral participaram nas seguintes acções
de formação:

FORMAÇÃO
Formação

Data

Local

Excel XP – Nível 2

22/01 a 25/01

Aveiro

Actas, Reuniões e Técnicas de Arquivo

05/02 a 09/02

Aveiro

Encontro de Técnicos da Área Cultural da GAMA

20/03

Aveiro

Novas Competências das Autarquias Locais

02/04 a 03/04

Aveiro

Ética e Deontologia do Serviço Público

02/04 a 04/04

Aveiro

Jornadas de Trabalho: A Gestão na Era Digital

19/04 a 20/04

Trofa

Curso de Gestão de Arquivos Correntes

22/05 a 25/05

Lisboa

Curso Elementar de Conservação do Papel

28/05 a 29/05

Lisboa

Curso de Formação Inicial de Formadores

11/10 a 21/12

Vagos

15/11

Vila Real

16/11

Vila Real

Avaliação e Selecção documental: Processo Continuo e
Sistemático
VIII Encontro de Arquivos Municipais

Auto de Eliminação
Depois de uma avaliação à documentação existente na Divisão de Arquivo Geral, elaborou-se a
seguinte tabela que seguiu a Portaria 412/01 (Regulamento Arquivístico para as Autarquias
Locais). Tendo sido dado conhecimento a todos os sectores que possuíam documentação que
estava sujeita a este procedimento e não havendo qualquer inconveniente, posteriormente foi
remetida para o Arquivo Distrital de Aveiro, o qual deu autorização para a sua eliminação.
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N.º DE
PORTA

Prazos de
TÍTULO DA SÉRIE OU
SUB-SÉRIE

RIA

para

limpeza de fossas
particulares

261

692

DATAS

DE U.I.

Administrativa

EXTREMAS

M/L

Despesas/Facturas pagas pelos
munícipes
prestados

pelos
para

serviços

limpeza

de

40 Caixas

Guias de Receita

Guias de Receita Eventual dos

Eventual

serviços de contabilidade.

Conta Corrente de

Balancetes

operações

Orçamentais

de

de

160

10 anos -

Caixas

eliminar

contas

Operações

de

1 Livro

Tesouraria

Conta Corrente de
Operações

3 Anos Eliminar

1980 a 2002

6.84 cm

1985 a 1994

27.20 cm

1984

0.02 cm

1986 a 1996

0.19 cm

1986 a 1995

0.20 cm

1986 a 1995

0.30 cm

fossas

tesouraria

692

Conservação
(Portaria412/01)

Requisições
74

Descrição da série documental

N.º E TIPO

de

Tesouraria
693

Diário de Despesa

255

Diário de Receita

Conta Corrente de Operações
de Tesouraria
Diário de Despesa – Operações
de Tesouraria
Diário de Receita – Operações
de Tesouraria

11 Livros

10 Livros

10 Livros

10 anos eliminar

10 anos eliminar
10 anos eliminar
5 anos eliminar

1982
(02/05)
253

Conta Corrente de
entidades

Ficha de Conta

5 Livros

10 anos -

1983

eliminar

(07/12)

0.22 cm

1984
(01/06)
Conta
692

corrente

operações

de

tesouraria

335

412

409

de

documentos

Corrente

de

Operações de Tesouraria

encerramento

Protocolos

Livro de Registo de Protocolos

Conta Corrente – Mercados e
Feiras

dos lugares e lojas
335

Contas

Feiras (Triplicados)

com o cobrador

de

das

Guias de Receita de Mercados e

Guias de Receita

Mapa de abertura
415

Movimento

5 Livros

10 anos -

1984

eliminar

(Março)

0.20 cm

1985 (Dez.)

Protocolos

Conta

1982-1984

de

documentos

111

Requisição Internas

458

Guias de Receita

Livro de Movimento Diário de
Mercados

Livro de Registo de Protocolos
Guias de Requisição Internas
(Triplicados)
Guias de Receita de Notário

51 Livros

9 Caixas

26 Livros

3 Livros

17 Livros

4 Caixas
3 Caixas

5 anos eliminar
10 anos –
eliminar
3 anos eliminar
3 anos eliminar
5 anos eliminar
3 anos eliminar
10 anos -

1983 a 1992

1.02 cm

1984 a 1993

1.83 cm

1954 a 1996

1.12 cm

1959 a 1968

0.07 cm

1960 a 1988

0.32 cm

1988 a 1991

0.72 cm

1984 a 1994

0.61 cm
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(Triplicados)
335

Protocolo

de

documentos

eliminar

Livro de Registo de Protocolo
(Impostos/taxas e licenças)

4 Livros

5 anos eliminar

1976 a 2000

0.10 cm

1979 a 1986

2.44 cm

1986 a 1993

1.70 cm

1984 a 1995

1.22 cm

1984 a 1994

1.22 cm

1984 a 1994

1.63 cm

Requerimentos
para
683

Licença

Condução
Ciclomotores

de

Requerimentos para Licença de

de

Condução de Ciclomotores e

e

11 Caixas

Motociclos

20 anos eliminar

Motociclos
Guias de Receita
650

de

Canídeos

e

Gatideos
Guias de Receita
655

do

licenciamento

da Caça

651

653

578

590

569

Guias de Receita de Canídeos e
Gatideos (Trip.)

Guias

de

Receita

de

Guias de Receita

Guias

de Ciclomotores e

Ciclomotores

Motociclos

(Trip.)

Guias de Receita

Guias

de Publicidade

Publicidade (triplicados)

Processos

de

Concurso
Relatórios

de

Estágios
Mapas

de

prestação

de

trabalho

Caça

(Triplicados)
de

Receita
e

de

7 Caixas

de

Motociclos

Receita

10 Caixas

de

7 Caixas

9 Caixas

10 anos eliminar

10 anos eliminar

10 anos eliminar
10 anos eliminar

57 Caixas

5 anos -

1971 a 1976

Contrato, OPE)

93 Pastas

eliminar

1982 a 1999

Estágios Profissionais

6 Caixas

Mapas de Horas Extraordinárias

84 Caixas

Processos de Concurso (Quadro,

3 anos eliminar

3 anos eliminar

11.15 cm

1998 a 2000

0.41 cm

1993 a 2000

14.41 cm

1957 a 2002

8.64 cm

1976 a 1996

3.02 cm

1981 a 1998

0.06 cm

1974 a 2000

1.04 cm

1986 a 1998

0.17 cm

1984 a 1999

4.14 cm

1985 a 1994

0.84 cm

extraordinário
566

565

Mapas

de

assiduidade

Frequência

de

Pessoal

/

Assiduidade

Livro

de

ponto/registos

de

Folhas de Ponto

de

Livro

34 Caixas

15 Caixas

assiduidade
335

567

335

708

224

Protocolo

de

Participações

de

2 Livro

documentos

Funcionários

Mapas de Férias

Mapas de Férias

6 Caixas

Livro de Registo de Protocolo

8 Livros

Protocolo

de

documentos
Fichas de inscrição
de estudantes
Inumações

Transportes Escolares

23 Caixas

Guias de Receita

5 Caixas

3 anos eliminar
3 anos eliminar
5 anos eliminar
3 anos eliminar
5 anos eliminar
3 anos eliminar
10 anos eliminar
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Incorporações
Neste ano foram realizadas 32 incorporações provenientes dos seguintes serviços:

Incorporações
Serviço

Datas Extremas

Unidades de Instalação

D.O.A. - Expediente

2002-2004

57 Caixas; 110 Livros

D.O.A - Actas

1991-2004

17 Caixas; 8 Pastas; 7 Backups ; 6 Caixas de Minidiscs

Divisão de Recursos Humanos

2001-2005

69 Caixas; 185 Pastas; 32 Maços; 90 Cadastros

Sector de Contra-Ordenações

2003-2007

371 Processos

Divisão de Educação

2001-2004

43 Pastas

GAI (Taxas, Recepção Impostos)

1999-2006

135 Caixas; 61 Pastas; 18 Livros; 2290 Livretes

GAT

1967-2003

157 Pastas

Às solicitações feitas pelos serviços da autarquia, quer via telefone quer via email, foram dadas
respostas através da digitalização da documentação e enviadas pela intranet da Câmara. Este
processo originou uma diminuição na demora do envio, sendo o serviço de informação prestado
ao munícipe mais rápido e eficaz. A digitalização é também uma aliada importante na
conservação da documentação, assim como diminui a probabilidade de perda da mesma.

Atendimentos
Serviços

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ags

Set

Out

Nov

Dez

Total

GAI

369

109

96

83

89

98

140

133

111

156

93

161

1638

EXPEDIENTE

10

11

3

14

3

13

6

1

5

5

3

1

75

CONTABILID.

13

4

9

7

10

9

11

2

7

17

3

19

111

OBRAS

0

0

0

3

12

8

4

2

8

3

12

2

54

OUTROS

1

6

12

10

22

25

11

13

30

6

4

12

152

Total

393

130

120

117

136

153

172

151

161

187

115

195

2030
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400
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Outros

Devoluções
Serviços

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ags

Set

Out

Nov

Dez

Total

GAI

608

151

34

23

21

11

6

1

16

3

19

3

896

EXPEDIENTE

12

15

10

11

1

3

15

7

6

4

2

3

89

CONTABILID.

0

0

8

7

89

5

2

2

2

26

0

0

141

OUTROS

137

0

11

1

8

5

6

0

82

61

23

0

334

Total

757

166

63

42

119

24

29

10

106

94

44

6

1460

700
600
500
GAI

400

Expediente

300

Contabilidade

200

Outros

100
0
Janeiro

Abril

Julho

Outubro
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Durante este ano a Divisão de Arquivo Geral juntamente com a Divisão das Bibliotecas Arquivo
Municipal e Secção de Expediente participaram em diversas reuniões com vista a elaborarem um
novo Plano de Classificação da autarquia. Os primeiros procedimentos passaram por reuniões
sectoriais com vista a uma melhor percepção da documentação produzida por cada sector.
Posteriormente organizou-se o documento final que entrará em vigor nos primeiros meses do
ano de 2008.
Paralelamente efectuaram-se reuniões no sentido de se elaborar um regulamento arquivístico,
documento essencial para um maior controlo na gestão documental da autarquia.
Na Divisão de Arquivo Geral foram instalados equipamentos informáticos (3 pc’s, 1 scanner),
para assim melhor podermos dar resposta às solicitações dos diversos serviços de uma forma
mais célere. Poderemos também assim iniciar a inventariação das séries documentais aqui
existentes.
Para podermos proceder a um melhor controlo da documentação foram também instalados
alguns softwares (SGD e TAX).
Durante este ano a Divisão de Arquivo Geral participou em diversas reuniões para a certificação
da Qualidade destes serviços.

Recursos Humanos
A nível de Recursos Humanos a Divisão de Arquivo Geral é composta por:
NOME

CATEGORIA

Carlos Nascimento

Coordenador da Divisão

Sandra Quaresma

Técnica Profissional de Arquivo Principal

Carlos Filipe Dias

Assistente Administrativo Especialista

Humberto Silva

Auxiliar Técnico de BAD
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4.4. - ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
__________________________________________________________________________________
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
SECÇÃO DE ACTAS
A Secção de Actas organizou os processos relativos à elaboração das Agendas das reuniões da
Câmara Municipal, garantiu a assistência às reuniões e elaborou as correspondentes actas, que
registaram um total de 867 deliberações.
No ano de 2007, o Executivo realizou 31 reuniões, das quais 6 foram extraordinárias e 13
públicas. Todas as actas do Executivo se encontram disponíveis para consulta em livros próprios,
no ficheiro “Actas”, no Servidor fileserver e na Internet e em gravações no ficheiro Gravações,
no Servidor fileserver/DAP/DOA/ACTAS.
No âmbito das suas competências, descritas no artigo 21.º do Regulamento Orgânico, a
Secção de Actas procedeu também à elaboração de todo o expediente inerente às deliberações
tomadas, do que resultou:
-

26 documentos registados

-

684 documentos tramitados

-

9 ofícios

-

146 Certidões

A Secção de Actas procedeu ainda ao estudo e análise de todos os processos que
correram pelos serviços e foram submetidos a deliberação do Órgão Executivo, de forma a suprir
as lacunas que se manifestaram ao nível das informações sobre a respectiva fundamentação de
facto e de direito.
No presente ano, foi registada ou tramitada no SGD – Sistema de Gestão Documental,
toda a documentação que foi sujeita a deliberação do Órgão Executivo e que, posteriormente,
seguiu para os diferentes Departamentos.
No ano de 2007, esta secção contou apenas com dois elementos. Assim, desempenharam
funções nesta unidade orgânica uma Chefe de Secção e uma Técnica superior de 2.ª classe e
ainda uma estagiária até Abril e outra de Maio até Novembro, que entretanto passou a
pertencer ao Gabinete de Desenvolvimento Económico e Fundos Estruturais.

RESUMO GERAL DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS
N.º de Deliberações

Concursos – Fornecimentos e Prestação de Serviços

41

Concursos – Empreitadas

62

Doação de Bens

3

Aquisição de Bens

25

Pág. 97

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Alienação de Bens

38

Empréstimos

5

Subsídios

31

Protocolos, Contratos-Programa, Contratos de Comodato e Regulamentos

100

Cedências diversas

5

Concessões

28

Câmara Municipal

33

Trânsito

16

Processo de Obras

47

Acção Social

36

Habitação Social

11

Obras Municipais

6

Cultura, Educação e Desporto

121

Recursos Humanos

10

Centro Cultural e de Congressos e Biblioteca Municipal

50

Mercado Manuel Firmino

21

Planos de Pormenor e Estudos Urbanísticos

12

Abates ao inventário municipal

31

Projectos Municipais Intermunicipais e Internacionais

24

Aveiro-Expo

5

Move Aveiro

8

EMA

2

T. E. M. A. e Teatro Aveirense

9

Parque Desportivo de Aveiro

9

Estádio Municipal de Aveiro

2

Serviços Municipalizados de Aveiro

6

Diversos

74

TOTAL

871

SECÇÃO DE CEMITÉRIOS
A Secção de Cemitérios organizou os processos relativos à Concessão, Cedência e
Averbamentos de sepulturas perpétuas e Jazigos, elaboração dos respectivos Alvarás e
averbamentos.
Todos os novos processos foram informatizados na aplicação TAX.
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No ano de 2007, a Secção de Cemitérios esteve com um funcionário a meio tempo de
Fevereiro a Dezembro e ficando e funcionar em simultâneo na Secção de Actas, com uma Chefe
de Secção, para ambas.
No âmbito das suas competências, descritas no artigo 19.º do Regulamento Orgânico, a
Secção de Cemitérios procedeu também à elaboração de todo o expediente inerente aos
requerimentos e processos, do que resultou:
-

71 Alvarás

-

169 Documentos registados

-

645 Documentos tramitados

-

91 Registados e tratados

-

64 Processos de Concessões

-

23 Averbamentos

-

237 Ofícios expedidos

700

645

600
Alvarás

500

Documentos registados
400
Documentos tramitados
300

237
169

200
100

71

0

Registados e tratados
Processos de Concessões

91

64
23

Averbamentos
Ofícios expedidos

SECÇÃO DE EXPEDIENTE
A Secção de Expediente, no decurso do ano de 2007, deu continuidade ao desenvolvimento do
“Projecto de Descentralização do Expediente” com o Programa – SGD – Sistema de Gestão
Documental, desenvolvendo práticas de modernização ao dar inicio em Abril à digitalização de
todos os documentos registados e respectiva associação ao registo, reduzindo substancialmente
o tempo de pesquisa e localização dos documentos, facilitando o fluxo de expediente dentro da
Câmara o que permite minimizar o tempo de circulação da informação.
A Secção de Expediente, durante o ano de 2007, procedeu à recepção, classificação e registo de
toda a correspondência entrada na Câmara e gerada pelas Diversas Unidades Orgânicas e
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Colaboradores, e promoveu a sua distribuição pelos diversos sectores municipais, incluindo
Presidência e Vereação.
Esta Secção é ainda responsável pela leitura do Mail - Geral desta Câmara Municipal, bem como
o registo e encaminhamento dos mails. Também é responsável pelo Fax - Geral, tendo que
proceder ao registo e entrega dos fax recepcionados, com a urgência que aos mesmos imprime
dar.
Em parceria com o Departamento de Informática e a AIRC, foram desenvolvidas melhorias do
SGD, tais como uniformização do carimbo de registo e recibo a entregar aos munícipes, os quais
são emitidos pelo próprio programa.
O SGD é um programa informático utilizado por 158 utilizadores, com diferentes permissões,
distribuídos pelas diversas Unidades Orgânicas da Câmara Municipal, o que permite
desburocratizar, modernizar e optimizar a capacidade de gestão documental dentro da
Autarquia, visando o aumento da eficácia, traduzida menores tempos de resposta, melhor
qualidade dos serviços prestados e maior satisfação dos munícipes.
No decurso do ano findo, foram criados 61 novos utilizadores da referida aplicação, tendo a
Secção de Expediente dado a respectiva Formação.
Para além das tarefas acima descritas, a Secção executou ainda outras de carácter
administrativo, designadamente, elaboração de certidões, editais, avisos, registo e controlo do
diários da república, distribuição de cópias de diplomas pelos diversos sectores municipais, bem
como o apoio prestado às Juntas de Freguesia, no âmbito do Recenseamento Eleitoral.
É ainda responsabilidade desta Secção o Arquivo de documentos quer no programa – SGD, quer
em armários, tendo que no final de cada ano organizar os respectivos processos de arquivo.
De realçar que o Técnico Superior afecto à Secção de Expediente, durante o ano de 2007 fez
parte do grupo de trabalho constituído para elaboração de um “Novo Plano de Classificação dos
Documentos”.
O SGD - Sistema de Gestão Documental foi actualizado com o novo classificador por forma a
permitir a classificação dos documentos no início do ano, de acordo com o novo Classificador
aprovado.
No mapa que se segue, encontram-se registados os movimentos correspondentes aos serviços
descritos.
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Caracterização dos Movimentos do ano 2007
1

2

Correspondência Recebida

Correspondência expedida

Total
Registada pela Secção Expediente

66487
46184

Outros Tipos

18364

Fax

5663

Mail

2743

Digitalização/associação

29863

Total
Inserida em Computador pela Sec. Exp.

25282
15108

Digitalização/associação

9665

3

Saídas minutadas e emitidas pela Secção Expediente

215

4

Editais

234

Total
Elaborados Exp.

5

Certidões Elaboradas pela Secção de Expediente

6

Movimentos

registados

protocolo
7

Arquivo de Documentos SGD

em Total
Movimentos efectuados pela Sec. Exp.

89036
12332
16925

Arquivo efectuado pela Sec. Exp.

10591

Organização e arquivo dos proc. de correspondência do ano 2007

9

Organização de proc. de acidentes – prejuízos causados a particulares

10

Distribuição via mail diariamente dos diários da república

11

SGD

Correio expedido

393

Total

8

12

33

580
55

Total utilizadores

97

Criação de novos utilizadores

61

Formação de novos utilizadores

61

Actualização da formação

16

Total
Azul
Encomendas
Registado c/ aviso de recepção
Registado
Normal
Internacional

86930
3617
18
15677
9396
56872
1350

Na Secção de Expediente exerceram funções durante o ano de 2007, uma Técnica Superior de 2ª
Classe, duas Assistentes Administrativa Especialista, dois Assistentes Administrativos, duas
Técnicas Profissional de 2ª classe, uma Auxiliar Técnica de Secretariado e uma Assistente de
Acção Educativa (desde Abril de 2007).
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4.5. – PATRIMÓNIO MÓVEL
__________________________________________________________________________________
SECÇÃO DE AQUISIÇÕES
Durante o ano 2007, foi dado seguimento ao trabalho anteriormente levado a efeito, tendo
como objectivo melhorar e consolidar todas as medidas de modernização dos processos de
compras, que entretanto têm vindo a ser implementadas.
Neste contexto, foram tratados diversos processos de aquisição de bens e serviços no âmbito do
Decreto-Lei nº 197/99, tendo sido efectuadas 578 consultas prévias e 1707 ajustes directos.
Foram emitidas 2930 requisições externas a fornecedores e prestadores de serviços, de acordo
com os seguintes quadros, por serviço requisitante e por mês:

Mapa Resumo Requisições Externas Emitidas
Ano 2007
Serviço Requisitante

Requisições
Nº

Assembleia Municipal

Valor

%

1

405,35 €

0,02%

Câmara Municipal/Despesas Comuns

59

38.617,44 €

1,89%

Executivo

20

6.798,89 €

0,33%

4

837,93 €

0,04%

Gabinete de Apoio ao Executivo

50

56.037,26 €

2,75%

Gabinete Relações Públicas e Comunicação

19

7.805,47 €

0,38%

Gabinete Formação e Qualif. Profissional

70

30.241,87 €

1,48%

9

12.232,24 €

0,60%

10

7.554,98 €

0,37%

2

143,39 €

0,01%

10

1.484,45 €

0,07%

2

815,35 €

0,04%

12

4.723,11 €

0,23%

Divisão de Recursos Humanos

346

73.853,70 €

3,62%

Divisão Económico-Financeira

5

12.753,50 €

0,63%

Divisão de Contabilidade

5

492,53 €

0,02%

Divisão de Património Móvel

36

20.505,85 €

1,01%

Departamento de Informática

10

10.375,25 €

0,51%

Serviços Assessoria e Apoio ao Executivo

Divisão de Protecção Civil
Divisão de Polícia Municipal
Divisão Notariado e Contratação Pública
Departamento Jurídico
Divisão de Arquivo Geral
Divisão de Organização e Administração

Divisão de Informação Geográfica

3

1.571,12 €

0,08%

Divisão de Gestão e Sistemas Informáticos

63

108.513,38 €

5,32%

Departamento Desenv.Planeam.Territorial

3

261,44 €

0,01%

Divisão de Património Imobiliário

1

1.640,76 €

0,08%
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Divisão de Ambiente

33

52.446,32 €

Departamento Proj. Gestão Obras Municipais

27

25.969,91 €

1,27%

4

724,27 €

0,04%

45

145.952,78 €

7,16%

4

1.507,08 €

0,07%

11

14.281,58 €

0,70%

3

686,50 €

0,03%

121

115.894,35 €

5,69%

Divisão do Centro Cultural e de Congressos

48

85.241,44 €

4,18%

Divisão de Bibliotecas e Arquivo Municipal

163

105.251,82 €

5,16%

Divisão de Museus e Património Histórico

91

102.346,32 €

5,02%

Divisão de Educação

74

61.902,63 €

3,04%

Divisão de Juventude

145

54.036,48 €

2,65%

Divisão de Arquitectura e Paisagismo
Divisão de Projectos e Obras
Divisão de Vias e Conservação
Divisão de Trânsito
Divisão Administrativa – DGUOP
Divisão de Acção Cultural

Divisão de Desporto

2,57%

9

4.354,40 €

0,21%

Divisão de Habitação Social

69

7.690,10 €

0,38%

Divisão de Acção Social e Saúde Pública

50

43.469,37 €

2,13%

435

198.359,27 €

9,73%

Divisão de Serviços Gerais
Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes

25

54.253,26 €

2,66%

Divisão de Máquinas, Equipam. E Transportes

584

149.567,06 €

7,34%

Divisão de Obras e Manutenção

222

392.188,73 €

19,24%

9

3.473,76 €

0,17%

16

20.642,98 €

1,01%

2

575,30 €

0,03%

Divisão de Mercados e Feiras
Gabinete de Atendimento Integrado
Gabinete Desenv. Econ. e Fundos Estruturais

2930

2.038.480,97 €

100,00%

Distribuição das requisições por mês:
Janeiro
Fevereiro

57

43.028,13 €

2,11%

252

173.837,77 €

8,53%

Março

276

180.227,33 €

8,84%

Abril

214

102.964,11 €

5,05%

Maio

365

222.838,79 €

10,93%

Junho

245

209.975,53 €

10,30%

Julho

249

221.823,51 €

10,88%

Agosto

209

165.589,69 €

8,12%

Setembro

253

184.424,62 €

9,05%

Outubro

275

100.021,21 €

4,91%

Novembro

286

248.956,19 €

12,21%

Dezembro

249

184.794,09 €

9,07%

2930

2.038.480,97 €

100,00%
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Divisão de Património Móvel
Secção de Aquisições
Requisições Externas Emitidas
Ano

Nº Requisições

2004

3416

2.330.358,76 €

2005

3088

2.407.364,86 €

2006

2866

1.505.105,71 €

2007

2930

2.038.480,97 €

Ano

Forn.contínuos

2007

Outras aquisições

Valor

2004

670.979,57 €

33%

1.367.501,40 €

67%

2005

2006

2007

Importa igualmente salientar a recepção de 5397 documentos de despesa, respectiva validação
e encaminhamento para os sectores competentes, de acordo com as seguintes tipologias:

Documentos contabilísticos recepcionados na DPM
Ano 2007
Nº
Avisos/Recibo
Avisos de Lançamento
Carta/Orçamento
Declarações de Acto Isolado
Facturas

184
6
12
6
3981

Facturas/recibo

338

Guias de receita

11

Notas de crédito

88

Notas de débito

258

Nota de honorários
Notas de lançamento

1
15

Recibos de estorno

114

Recibos verdes

125

Vendas a dinheiro

258

TOTAL

5397

Foi também efectuada a gestão de stocks do economato de todos os serviços administrativos da
autarquia, actividade que resultou nos processos de despesa resumidos na tabela seguinte:
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Material de Economato
Ano 2007
Fornecimento Contínuo

Requisições
Nº

Valor

%

Material de Papelaria

67

23.678,39 €

52,44%

Consumíveis de Informática

13

11.592,17 €

25,67%

Material de Tipografia

22

9.881,23 €

21,88%

102

45.151,79 €

100,00%

SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO
Ao longo do ano 2007, foi dado seguimento ao trabalho previamente desenvolvido, tendo como
objectivo manter actualizado o inventário e cadastro de todos os bens móveis pertencentes ao
município, através da execução de todo o expediente relativo aos movimentos de aquisição,
transferência, cessão, alienação e abate de todos os bens móveis da autarquia, e respectivos
registos na aplicação informática de Gestão Patrimonial.
Assim, a 31 de Dezembro de 2007 foram verificados os movimentos ocorridos no valor do activo
bruto das imobilizações corpóreas, bem como nas respectivas amortizações acumuladas, tendo
sido apurados os valores constantes nos seguintes quadros-resumo:

ACTIVO BRUTO
Imobilizações Corporeas

Saldo Inicial

Aumentos

Abates

Saldo Final

Equipamento Básico

2.348.708,09 €

516.731,06 €

6.934,68 €

2.858.504,47 €

Equipamento Transporte

1.699.383,11 €

11.146,51 €

7.740,80 €

1.702.788,82 €

Ferramentas e Utensilios
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações Corpóreas
Bens do património histórico, artistico
e cultural
Outros Bens Dominio Público

Totais

133.841,59 €

337,14 €

11.725,20 €

122.453,53 €

4.086.639,37 €

297.699,31 €

23.850,37 €

4.360.488,31 €

1.260,14 €

- €

- €

1.260,14 €

62.866,37 €

20.955,00 €

- €

83.821,37 €

468.772,62 €

- €

- €

468.772,62 €

8.801.471,29 €

846.869,02 €

50.251,05 €

9.598.089,26 €

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Imobilizações Corporeas
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento Administrativo

Saldo Inicial

Aumentos

Abates

Saldo Final

1.191.349,12 €

361.367,17 €

5.083,80 €

1.547.632,49 €

930.789,53 €

149.140,73 €

4.740,80 €

1.075.189,46 €

113.194,88 €

7.597,50 €

10.985,73 €

109.806,65 €

3.076.870,63 €

513.740,80 €

19.981,73 €

3.570.629,70 €
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Outras Imobilizações Corpóreas

389,98 €

128,79 €

- €

518,77 €

Bens do património histórico, artístico
e cultural

408,97 €

84,95 €

- €

493,92 €

238.627,60 €

79.222,67 €

- €

317.850,27 €

1.111.282,61 €

40.792,06 €

6.622.121,26 €

Outros Bens Dominio Público

Totais

5.551.630,71 €

ACTIVO LIQUIDO
Imobilizações Corporeas

Activo Bruto

Amort.
Acumuladas

Activo Liquido

Equipamento Básico

2.858.504,47 €

1.547.632,49 €

1.310.871,98 €

Equipamento Transporte

1.702.788,82 €

1.075.189,46 €

627.599,36 €

Ferramentas e Utensilios

122.453,53 €

109.806,65 €

12.646,88 €

4.360.488,31 €

3.570.629,70 €

789.858,61 €

1.260,14 €

518,77 €

741,37 €

83.821,37 €

493,92 €

83.327,45 €

468.772,62 €

317.850,27 €

150.922,35 €

9.598.089,26 €

6.622.121,26 €

2.975.968,00 €

Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações Corpóreas
Bens do património histórico, artístico e
cultural
Outros Bens Dominio Público

Totais

Seguidamente, apresenta-se o inventário de bens móveis da autarquia por grupo homogéneo, de
acordo com o CIBE – Cadastro e Inventário de Bens Móveis do Estado e CIVE – Cadastro e
Inventário de Veículos do Estado:

INVENTÁRIO BENS MÓVEIS A 31/12/2007
Móveis
Nº

Valor Liquido

bens
Equipamento Informático
Hardware

5992

238.029,34 €

Software

1436

238.836,70 €

592

19.531,51 €

9853

350.981,93 €

191

2.987,73 €

61

62.430,25 €

Equipamento e Material de Laboratório

1

385,86 €

Equipamento de Medida

8

42,96 €

Equipamento de Telecomunicações
Equipamento de Telecomunicações
Dispositivos de Comunicação c/fibras Ópticas
Equipamento e Material de Escritório e Reprografia
Mobiliário
Máquinas e Equipamento de Escritório
Equipamento de Reprografia
Equipamento p/investigação, de medida e de utilização ténica especial
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Equipamento de Análise Quimica

2

4.569,79 €

Instrumentos astronómicos, metereológicos e geofísicos

4

3.909,64 €

Instrumentos ópticos e equipamento fotográfico e cinematográfico

72

5.483,12 €

Equipamento de Desenho, Topografia e Cartografia

99

10.772,34 €

Instrumentos para medida do tempo

19

3.589,13 €

146

20.647,70 €

1

5,00 €

321

12.724,03 €

12699

100.154,39 €

857

83.721,36 €

Instrumentos Musicais, incluindo equipamento de orquestra

1

12,46 €

Livros, publicações e documentos

4

183,44 €

388

83.204,63 €

1735

475.618,57 €

681

57.411,36 €

1006

38.673,52 €

Equipamento de ar condicionado e de circulação de ar

201

28.203,72 €

Equipamento de aquecimento de ambiente e aquecedores de água domésticos

356

18.455,07 €

9860

80.131,44 €

Equipamento de Tratamento de roupas

49

684,36 €

Equipamento de Limpeza

92

552,38 €

Equipamento Sanitário

78

12.811,44 €

Material Rolante ou de transporte

9

5.344,78 €

Equipamento de acondicionamento ou embalagem

5

53,60 €

Máquinas e equipamentos para preparação do solo e colheitas

22

369,61 €

Equipamento para defesa contra as epizootias, doenças e frio

12

102,40 €

Utensilios e ferramentas para jardinagem

57

7.363,51 €

Equipamento de produção e distribuição de energia eléctrica

9

3.544,57 €

Equipamento para purificação de águas

6

4.062,50 €

280

98.784,18 €

Equipamento para trabalhar Madeira

24

3.300,12 €

Equipamento para trabalhar metais

23

344,08 €

Equipamento para manejo de transporte de materiais

69

25.929,44 €

Bombas e Compressores

28

3.159,68 €

622

38.430,08 €

Instrumentos para pesagem
Equipamento e material para serviços de saúde
Mobiliário
Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de Cultura
Equipamento Recreativo, de educação física e desporto
Equipamento e dispositivos auxiliares de instrução, inclui mobiliário escolar
Equipamento e material áudio-visual

Obras de arte, móveis antigos, colecções e antiguidades
Equipamento de conforto, de higiene e de utilização comum
Mobiliário e equipamento comum (exclui mobiliário de escritório)
Artigos e utensilios de decoração e conforto
Equipamento e dispositivos de iluminação

Equipamento de Cozinha

Equipamento de Transporte (exclui veículos automóveis)

Equipamento para agricultura e jardinagem

Equipamento e material para a industria

Construções pré-fabricadas e equipamento para construção Civil

Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios
Mobiliário de oficina
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Ferramentas e máquinas-ferramentas

763

2.563,47 €

6

992,98 €

14

1.109,20 €

899

1.388,35 €

3

69,69 €

8044

98.801,00 €

Equipamento especial de protecção individual

10

18,40 €

Equipamento Especial de Policia

20

2.089,84 €

3

1.448,23 €

14

2.382,68 €

29

1.406,10 €

Equipamento para os sistemas de desinfecção

1

- €

Equipamento para valorização multimaterial

14

2.665,60 €

21

122,82 €

2

5,70 €

95

9.367,43 €

224

29.397,54 €

16

49.068,97 €

2

- €

Ligeiros de Passageiros

20

6.167,82 €

Motos e Motociclos

23

- €

1

5.315,16 €

Ligeiros de Passageiros

29

116.956,36 €

Mistos

15

118.409,79 €

De carga

2

66.267,64 €

Especiais

14

222.415,62 €

Tractores

8

10.904,65 €

Ferramentas de medida, calibradores de verificação e ferramentas especiais de
precisão
Equipamento para estações de serviço ou de abastecimento de combustível
Equipamento de sinalização, alarme, combate a incêndios, salvamento e segurança
Equipamento de combate a incêndios
Equipamento de segurança e salvamento
Sistemas de sinalização e alarme
Equipamento Individual para fins especiais

Equipamento para animais
Equipamento e Armamento de Defesa
Armas de fogo e Acessórios
Abastecimento público e águas residuais
Equipamento electromecânico dos sistemas de tratamento fisico-quimico

Outros Bens
Artigos Eclesiásticos
Artigos Funerários
Heráldica e Honorifica
Equipamento Publicitário
Máquinas, aparelhos e ferramentas
Elementos Diversos

Viaturas
Gasolina

Barcos
Gasóleo
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Barcos

8

4.812,11 €

2

12.227,84 €

36

62.026,49 €

1

2.032,80 €

58310

2.975.968,00 €

Electricidade
Automóveis
Outros Combustiveis
Barcos
Especiais

Outra das atribuições da Secção foi o acompanhamento de diversos processos de acidentes de
munícipes na via pública, quer no caso em que os mesmos têm por consequência uma
indemnização aos lesados, como também quando é a autarquia a ser ressarcida pelos danos
causados no património municipal.
Seguidamente apresenta-se um resumo dos processos que deram entrada na autarquia, bem
como a sua comparação com anos transactos:
Ano

Nº
Sinistros

Processos
Pendentes

2004

62

7

Outras

Declinar
Respons.

Assumidos
pela CMA

Assumidos
Seguradora

12

23

11

29.627,55 €

Valor Total
Indemnização

Valor Pago
CMA

Valor Pago
Seguradora

Entidades
9

14.302,22 €

15.325,33 €

2005

52

3

12

15

12

10

33.163,45 €

9.836,14 €

23.327,31 €

2006

73

8

16

24

19

6

6.626,64 €

2.784,13 €

3.842,10 €

2007

80

6

18

31

20

5

6.668,88 €

4.454,53 €

2.214,35 €

Montantes Indemnizados
Mapa Comparativo do Quadriénio
35.000,00
30.000,00
25.000,00
Euros 20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€

Valor Total
Indemnização
Valor Pago CMA
Valor Pago Seguradora
2004

2005

2006

2007

Anos

Danos causados no património municipal:
Ano

Nº Sinistros

Valor Total
Indemnização

2005

23

7.973,57 €

2006

17

3.877,81 €

2007

24

1.478,16 €
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Montante Indemnizado à Autarquia
Comparativo do Triénio

8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
-

€
2005

2006

2007

Importa igualmente realçar as seguintes atribuições:
- Gestão da carteira de seguros da autarquia, de acordo com a seguinte constituição:
¾

8 apólices de seguros de Acidentes Pessoais, no montante total anual de 26.348,03 €;

¾

2 apólices de seguros de Acidentes de Trabalho, no montante total anual de 88.164,99€

¾

9 apólices de seguros de Embarcações, no montante total anual de 1.408,59 €;

¾

11 apólices de seguros Multiriscos, no montante total anual de 34.551,30 €;

¾

1 apólice de seguro de Responsabilidade Civil, no montante total anual de 4.189,90 €;

¾

1 apólice de seguro Automóvel Frota, no montante total anual de 28.312,40 €

Em resumo, verifica-se que foram geridas 32 apólices, no montante total de 182.975,21 €.
- Gestão da frota de veículos instalada no Centro Cultural e de Congressos, constituída por 13
automóveis ligeiros de passageiros, 1 veículo todo-o-terreno e 1 motorizada.
Estas viaturas são habitualmente requisitadas e utilizadas pelas diversas unidades orgânicas da
autarquia, na sequência de deslocações necessários no âmbito de serviços externos realizados;
- Tratamento administrativo de processos relacionados com a inspecção periódica de
elevadores, tapetes rolantes e monta-cargas, no âmbito do Decreto-Lei nº 320/2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total de pedidos

55

403

379

340

636

Inspecção Periódica

51

372

336

292

407

Re-inspecção

3

31

43

48

224

Inspecção Extraordinária

1

0

0

0

2

Selagem

0

0

0

0

3
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Mapa Comparativo Receita
2004

Recebido, s/IVA Inc.

23.761,81 €

2005

30.661,75 €

2006

31.573,68 €

2007

59.525,50 €

Com o objectivo de alertar as entidades para o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo
decreto-lei relativo a esta matéria, foram enviadas 430 cartas, correspondentes a um total de
522 instalações.
Foram igualmente enviadas 69 informações para a Divisão de Contra-Ordenações e Execuções
Fiscais, correspondentes a 91 instalações, por incumprimento do estipulado na legislação em
vigor.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA
O Serviço Municipal de Metrologia esteve inactivo até há pouco tempo, por falta de instalações
necessárias para funcionar. Assim, e na sequência da afectação deste serviço à Divisão de
Património Móvel, foram efectuadas todas as diligências para que fosse possível o início da
actividade deste serviço da autarquia, qualificado pelo Instituto Português da Qualidade para
realizar diversas operações de controlo metrológico, nomeadamente a aferição de balanças e
outros instrumentos de pesagem e a verificação periódica de massas, no âmbito do Decreto-Lei
nº 291/90.
Desta forma, verificadas todas as condições para que o serviço pudesse funcionar devidamente,
deu-se início aos trabalhos em Novembro de 2007, tendo sido satisfeitos até ao final do ano 10
pedidos, resultando na aferição de 21 instrumentos de pesagem, as quais geraram 365,23 € de
receita para a autarquia.
Considerando que o serviço se encontra completamente disciplinado, no ano 2008 este sector
estará preparado para corresponder com eficácia a todas as solicitações e ainda para efectuar
deslocações a vários locais cujos instrumentos careçam de verificação, no âmbito das suas
atribuições.
O quadro de pessoal do SMM é constituído por 1 aferidor de pesos e medidas, o qual possui
formação adequada às funções que desempenha.
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4.6. – ATENDIMENTO INTEGRADO
___________________________________________________________________________________
ATENDIMENTO GERAL
O Gabinete de Atendimento Integrado é uma estrutura integrada nos Serviços de Assessoria e
Apoio ao Executivo que ainda se encontra numa fase de implementação e constantes melhorias.
Pretende-se com o mesmo melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, num espaço
moderno, pratico e organizado, constituído por uma equipa disposta a tratar e/ou encaminhar
todos os assuntos de uma forma mais profissional, eficaz e justa, baseado numa gestão
orientada por objectivos e centrada na eficácia dos processos e na melhoria dos resultados.
O Gabinete de Atendimento Integrado é uma unidade funcional autónoma que além de ir
agregar todo o “front-office” de Atendimento ao Público, terá um Serviço Técnico de
Atendimento (back-office), um Atendimento Intermédio e o Serviço de Informação Autárquica
ao Consumidor (SIAC), visando assim, a interacção integrada e articulada dos cidadãos munícipes
com todos os serviços municipais, de modo assegurar a gestão sistemática dos processos e das
suas interacções.
Neste contexto, o Gabinete de Atendimento Integrado vem dar continuidade a um modelo de
gestão autárquico que incentiva a cidadania, pretendendo deste modo ser um espaço de
excelência, acessível a todos, uma janela aberta que contribua para aproximar os munícipes da
administração da cidade.
O Gabinete de Atendimento Integrado, durante o exercício económico de 2007 traduziu os
seguintes resultados:
•

Renovação e licenciamento de 1.789 processos de Publicidade totalizando uma receita
de 318.906,48€,

•

Renovação e licenciamento de 859 processos de Ocupação da Via Pública (inclui OVP
temporária), arrecadando um valor de 148.478,57€,

•

Emissão de 457 Licenças de Condução das quais, 190 são renovações, 87 referem-se a
1.ª emissão de licenças e 180 dizem respeito a 2ª Vias de Licenças de Condução,

•

Concessão / emissão de 338 Horários de Funcionamento, reflectindo uma receita de
1.720€,

•

Emissão de 6.273 guias de recebimento, referente a Rendas Sociais e Comerciais,
cifrando uma receita de 378.702,90€,
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•

Emissão de 771 guias de recebimento relativo a Resíduos Sólidos das quais, 759 são
referentes à

emissão resíduos sólidos de empresas, assumindo um valor de

156.459,40€ e 12 são alusivas a guias emitidas dos Serviços Municipalizados,
totalizando um valor de 2.224.944,29€,
•

Emissão de 1.921 guias de recebimento de Prolongamento de horário das Escolas
Básicas e Infantários, perfazendo um valor de 46.457,82€,

•

Emissão de 483 guias de recebimento de Inspecção a Elevadores, assumindo uma
receita de 86.816,50€,

•

Emissão de 52 guias de recebimento relacionadas com a Caça (renovação e concessão
de carta de caçador, licenças de caça regional, nacional, maior e aquática e exame
para carta de caçador), somando o valor de 550,48€,

•

Emissão de 528 guias de recebimento referente a Feiras ( Feira das Velharias, Feira de
Artes e Ofícios, Feira dos 28), arrecadando uma receita de 54.766,68€,

•

Emissão de 14 guias de recebimento de Licenças Especial de Ruído, obtendo uma
receita de 4.660€,

•

Emissão de 49 guias de Licença de Funcionamento (recinto improvisados / itinerantes,
de espectáculos públicos, fogueiras/queimadas, acampamentos ocasionais, provas
desportivas), recebendo um valor de 3.700,30€,

•

Emissão de 156 guias de recebimento referente a Máquinas de Diversão, ascendendo
um valor de 4.470€,

•

Emissão de 354 guias de recebimento relativo à emissão/renovação do Cartão de
Residente, reflectindo uma receita no valor de 1.775€,

•

Emissão de 35 guias de recebimento resultante de Cadernos de Encargos de
Empreitadas e Fornecimentos, totalizando uma receita de 4.309,14€,

•

Emissão de 3247 guias de recebimento relativo a Certidões/fotocópias, perfazendo um
valor de 39.744,95€,

•

Emissão de 42 guias de recebimento respeitante a senhas de refeição dos Serviços
Sociais da Administração Publica, acumulando um valor de 30.009,45€,
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No Gabinete de Atendimento Integrado foram registados, durante o ano de 2007, um total 9.158
movimentações de documentos, dos quais 8.603 foram movimentos de entradas e 555
movimentos de saídas. No que concerne às tramitações internas foram movimentos 5.381
processos.
No âmbito do funcionamento corrente do Gabinete de Atendimento Integrado foram elaborados
no ano 2007:
•

1.719 Ofícios,

•

1.025 Faxs,

•

79 Informações,

•

33 Editais,

•

1.437 Declarações para a Direcção Geral de Viação,

•

21 Inquéritos Administrativos,

•

80 Licenças/Autorizações de Recintos Itinerantes e Improvisados,

•

107 Licenças de Espectáculos de Divertimentos Públicos,

•

71 Licenças Especiais de Ruído

•

35 Licenças de Provas Desportivas,

•

Emissão de 561 guias de receita de Transportes Escolares,

•

7 Autorizações para a realização de Peditórios, festas com fins de beneficência,

•

840 Certidões de Divida emitidas

•

561 Requisições de serviço de transporte ao Serviço da Cultura, educação e Desporto

•

Diversos procedimentos quanto ao Serviço Militar (recenseamento, organização,
triagem, comunicação)

O Gabinete de Atendimento Integrado foi responsável, em 2007, pela emissão de 20.834 guias
de recebimento, ascendendo a uma cobrança no total de 43.885.055,19€, correspondendo a
93% do Total da Receita Cobrada.
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Desses 43.885.055,19€, 34.703.633,75€ (79,08%) são de natureza corrente e 9.181.421,44€
(20,92%) de natureza de capital.
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SECTOR DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR
O Sector de Informação Autárquico ao Consumidor (S.I.A.C.) é um serviço cuja
actividade se insere na prestação de serviços na área do consumo. A prestação de informação ao
consumidor, a recepção e o acompanhamento das reclamações apresentadas, a mediação de
conflitos de consumo, a promoção de acções de informação e sensibilização junto das escolas,
das associações ou de grupos sociais da sua área, e a promoção de seminários, congressos ou
outros eventos constituem algumas das atribuições deste serviço
Resumo das actividades levadas a cabo no âmbito do S.I.A.C.
•

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
O S.I.A.C. recepciona vários pedidos de informação sobre diversas temáticas relacionadas
com o consumo, promovendo o completo esclarecimento do consumidor.
RECLAMAÇÕES
Uma das competências do S.I.A.C. é a mediação de pequenos conflitos de consumo. Neste
âmbito, recepcionamos reclamações de vária ordem e com contornos diversificados. Estas são
alvo de cuidada análise, após a qual se tomam diligências no sentido de encetar a mediação com
vista à resolução do caso. Acrescente-se que a taxa de sucesso apresenta valores bastante
elevados.
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DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS
O S.I.A.C. dispõe de várias publicações fornecidas por diversas entidades públicas e
privadas. Estas publicações abordam temas variados relacionados com a temática do consumo e
são facultadas a todos os munícipes que as solicitam. O S.I.A.C. promove ainda a distribuição
das referidas publicações.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
TEMÁTICAS

Nº de pedidos
recepcionados

Alimentação

-

Automóveis

10

Bancos

11

Comércio

13

Condomínio

1

Electrodomésticos

3

Garantias

3

Habitação

24

Crédito ao consumo

3

Imobiliária

1

Informática

1

Seguros

4

Lavandaria

-

Pronto-A-Vestir

-

Publicações periódicas

-

Telecomunicações/telemóveis/internet

9

Time-sharing/cartões de férias

4

Saúde

2

Serviços

9

Serviços Tv Cabo...

5

Serviços públicos

16

Vendas à distância, ao domicílio

5

Viagens

-

Outros

17

TOTAL

131
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RECLAMAÇÕES
TEMÁTICAS

Nº de reclamações
recepcionadas

Alimentação

1

Automóveis

7

Bancos

3

Comércio

10

Condomínio

-

Electrodomésticos

7

Garantias

1

Habitação

6

Crédito ao consumo

-

Imobiliária

-

Informática

2

Seguros

-

Lavandaria

2

Pronto-A-Vestir

1

Publicações periódicas

-

Telecomunicações/telemóveis/internet

10

Time-sharing/cartões de férias

1

Saúde

1

Serviços

3

Serviços Tv Cabo...

2

Serviços públicos essenciais

9

Vendas à distância ao domicílio

5

Viagens

1

Outros

2

TOTAL

74
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DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS
Folheto/livro/legislação

Documentação
distribuída

Folheto “Livro de reclamações”

45

Autocolante “Publicidade Não Obrigado”

80

Livro “Guia das Garantias na Compra e Venda”

43

Folheto “Como Resolver o Seu Conflito de Consumo Sem Passar

10

pelos Tribunais”
Folheto “Crescer Seguro...para crescer feliz

200

Folheto “Brinquedos...Há brincar e brincar...Há rir...e chorar?”

140

Folheto “Inverno em Segurança”

140

Legislação (cópias D.L.)

2

OUTRAS ACTIVIDADES
Para além das actividades normais desenvolvidas em conformidade com as atribuições,
o S.I.A.C. promoveu o desenvolvimento das seguintes acções:
•

Continuação do “PROJECTO “EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO”, cujo objectivo
primordial é a educação para a cidadania. Participação activa do Coordenador do
S.I.A.C. como formador na Academia dos Saberes;

•

Realização das acções de sensibilização sobre temáticas inerentes ao Direito do
Consumo, realizadas nos dias 7 e 15 do mês de Dezembro, nas Freguesias de Aradas e
Eixo;

•

Participação do Coordenador do serviço e de outros elementos em várias acções de
formação internas, visando o incremento de competências e a consequente melhoria
do serviço prestado em termos qualitativos;

•

Participação do Coordenador do serviço na conferência “Nova Legislação do
Imobiliário”, realizada em 22 de Março de 2007, no Auditório da AICOOPN – Porto;

•

Elaboração dos relatório de actividades, de acordo com o estipulado superiormente.
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5. - FINANÇAS MUNICIPAIS
5.1. - ANÁLISE DA RECEITA
__________________________________________________________________________________
O Orçamento da Receita de 2007 apresentou um valor de 190.959.775,00 € para a dotação
prevista, do qual 82.289.470,00 € correspondia a Receitas Correntes e 108.670.305,00 € a
Receitas de Capital.
No decorrer do exercício foram executados 47.105.723,72 €, dos quais 37.924.302,28 € (80,51%)
dizem respeito a Receitas Correntes e 9.181.421,44€ (19,49%) a Receitas de Capital. Assim a
taxa de execução do orçamento da receita posicionou-se em 24,67€%, correspondendo 19,86% a
Receitas Correntes e 4,81% a Receitas de Capital.
No ano de 2007 verificou-se um aumento das Receitas Correntes de 4.783.085,60€ e um
decréscimo das Receitas de Capital de 2.997.128,68€, o que perfaz um aumento global da
receita de 1.785.956,92€, comparativamente ao ano de 2006

Receita Total 2007

40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €
Total Receita Corrente

Total Receita Capital

No que respeita à Receita Corrente, esta teve um aumento em relação à receita corrente do
ano anterior, totalizando o montante de 37.924.302,28€. Este aumento verificou-se
essencialmente nas rubricas de Impostos Directos e Transferências Correntes.
Do conjunto das fontes de receita corrente, os Impostos Directos, Tranferências Correntes e
Venda de Bens e Serviços Correntes, são as rubricas onde se verificou maior impacto.
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Impostos Directos
Os Impostos Directos constituem a componente mais significativa das receitas municipais, com
um total de 20.501.450,47€, representando 43,52% das receitas totais ou seja, 54,06% das
receitas correntes.
Constatou-se que a Contribuição Autárquica registou um valor de 32.253,16€ e o Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) um valor de 8.212.313,83€, registando o montante global de
8.244.566,99€ (40,21%). O Imposto Municipal de Sisa registou um valor de 449.039,01€ e o
Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) um valor de 7.127.555,63€,
totalizando o montante de 7.576.594,64€ (36,96%).
A Derrama registou um valor 3.723.462,22€ (18,16%) e o Imposto Municipal de Veículos um valor
de 956.826,62€ (4,67%).

Impostos Directos
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €

Contribuição
Autarquica

IMI

SISA

IMT

Derrama

IMV

Transferências Correntes
As Transferências Correntes apresentam um valor de 8.269.631,32€ (21,81% das Receitas
Correntes). As transferências do Orçamento de Estado/2007 representam o maior volume na
rubrica de transferências correntes, sendo compostas por Fundo de Equilíbrio Financeiro,
2.472.540,28€ (29,90%), Fundo social Municipal, 1.152.817,71€ (13,94%) e Participação Fixa no
IRS 3.479.518,01€ (42,08%). Ainda na rubrica de Transferências Correntes, foram arrecadados
1.147.111,41€ (13,87%) respeitantes a Projectos Co-financiados e 17.643,91€ (0,21%) a
Transferências de Entidades Privadas.
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Transferências Correntes

3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Fundo Equilíbrio
Financeiro

Fundo Social
Municipal

Participação Fixa
IRS

Participação
Projectos
Co_Financiados

Venda de Bens e Serviços Correntes
Outra grande componente das Receitas Correntes é a Venda de Bens e Serviços que contribuiu
com 3.415.699,36€ (9,00%) e é composta maioritariamente por:

Venda de Bens e Serviços Correntes

3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Venda de Bens

Serviços

Rendas

A rubrica mais significativa é a de serviços, totalizando o valor de 2.968.963,89 €, sendo
composta por:
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Serviços

3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Aluguer de
Espaços e
Equipamentos

Serv Sociais,
Recreativos,
Culturais e
Desporto

Serviços
Específicos das
Autarquias

Outros

No que respeita a Receita de Capital, esta totalizou o montante de 9.181.421,44€ (19,49% da
receita total), tendo-se verificado um decréscimo relativamente ao ano anterior. Este
decréscimo deve-se fundamentalmente à diminuição das transferências de capital do Orçamento
de Estado 2007, que passaram a ter só uma componente de capital, correspondente ao Fundo de
Equilíbrio Financeiro, e diminuição de receitas provenientes de Passivos Financeiros.
As Receitas de Capital são provenientes, na sua maioria, de Transferências de Capital no
montante de 4.140.175,30€ (45,09%), seguidamente de Venda de Bens de Investimento no valor
de 2.453.530,80€ (26,72%). Relativamente ao restante o mesmo diz respeito a Passivos
Financeiros no valor de 1.721.567,97€ (18,75%), Outras Receitas de Capital no valor de
856.845,86€ (9,33%) e Reposições não Abatidas nos Pagamentos 9.301,51€ (0,1013%).

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
As Transferências de Capital registaram um valor de 4.140.175,30€ (45,09€ das Receitas de
Capital), provenientes de Fundo de Equilíbrio Financeiro no valor de 1.648.362,00€ (39,81%),
Cooperação Técnica e Financeira no valor de 491.576,97€ (11,87%), Participação Comunitária
em Projectos Co-financiados no valor de 2.000.236,33€ (48,31%).
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VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
As receitas provenientes da Venda de Bens de Investimento, totalizaram 2.453.530,80€
correspondendo a 26,72% das Receitas de Capital, respeitantes à Venda de Terrenos

PASSIVOS FINANCEIROS
A rubrica de Passivos Financeiros registou um valor de 1.721.567,97€, correspondendo a 18,75%
das Receitas de Capital, correspondendo o montante de 789.700,00€ (45,87%) a Empréstimos de
Curto Prazo e 931.867,97 (54,13%) a Empréstimos de Médio Longo Prazo.

Transferências de Capital

2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

Fundo Equilíbrio
Financeiro

Cooperação Técnica
Financeira

Participação comunitária
proj co-financiados

Pág. 127

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

EVOLUÇÂO DAS RECEITAS DOS ÚLTIMOS 3 ANOS
Evolução das Receitas (2005-2007)
Designação
Total da Receita Corrente
Impostos Directos

2005
Valor

2006
Peso%

33.958.164,14

Valor

2007

Peso%

78,21% 33.141.216,68

Variação

73,13%

Valor

Peso%

-2,41% 37.924.302,28

Variação

80,51%

14,43%

17.933.418,37

41,30%

18.574.583,56

40,99%

3,58%

20.501.450,47

43,52%

10,37%

Impostos Indirectos

1.886.814,50

4,35%

2.412.077,49

5,32%

27,84%

2.784.426,01

5,91%

15,44%

Taxas, Multas e Outras Penalidades

1.038.699,07

2,39%

1.107.264,93

2,44%

6,60%

1.111.070,69

2,36%

0,34%

15.416,35

0,04%

41.971,44

0,09%

172,25%

1.533.088,67

3,25%

3552,69%

Rendimentos de Propriedade
Transferências Correntes

7.486.974,42

17,24%

6.363.665,40

14,04%

-15,00%

8.269.631,32

17,56%

29,95%

Venda de Bens e Serviços Correntes

5.509.699,25

12,69%

4.538.716,42

10,01%

-17,62%

3.415.699,36

7,25%

-24,74%

87.142,18

0,20%

102.937,44

0,23%

18,13%

308.935,76

0,66%

200,12%

21,79% 12.178.550,12

26,87%

28,70%

9.181.421,44

19,49%

-24,61%

Outras Receitas Correntes
Total da Receita de Capital

9.463.011,92

Venda de Bens de Investimento

3.976.287,20

9,16%

1.945.632,51

4,29%

-51,07%

2.453.530,80

5,21%

26,10%

Transferências de capital

5.484.154,09

12,63%

6.430.430,36

14,19%

17,25%

4.140.175,30

8,79%

-35,62%

Activos Financeiros

0,00

0,00%

0,00

0,00%

-

0,00

0,00%

-

Passivos Financeiros

0,00

0,00%

2.875.898,00

6,35%

-

1.721.567,97

3,65%

-40,14%

0,00

0,00%

881.030,47

1,94%

-

856.845,86

1,82%

-2,75%

2.570,63

0,01%

45.558,78

0,10%

1672,28%

9.301,51

0,02%

-79,58%

100,00% 45.319.766,80

100,00%

4,37% 47.105.723,72

100,00%

3,94%

Outras Receitas de Capital
Reposições não abatidas nos Pagamentos
Total da Receita

43.421.176,06

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2007
Execução das Receitas 2007
Orçamento
Designação
Total da Receita Corrente
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades

Valor
82.289.470,00

Liquidação
%

Valor

Execução
%

43,09% 38.026.737,79

Desvio

Valor

%

81,58%

37.924.302,28

80,51%

-44.365.167,72

Taxa de
Execução
46,09%

19.252.000,00

10,08%

20.501.450,47

43,98%

20.501.450,47

43,52%

1.249.450,47

106,49%

2.492.475,00

1,31%

2.810.710,88

6,03%

2.784.426,01

5,91%

291.951,01

111,71%
83,89%

1.324.500,00

0,69%

1.124.137,35

2,41%

1.111.070,69

2,36%

-213.429,31

46.555.600,00

24,38%

1.539.909,19

3,30%

1.533.088,67

3,25%

-45.022.511,33

3,29%

Transferências Correntes

9.033.395,00

4,73%

8.266.277,14

17,73%

8.269.631,32

17,56%

-763.763,68

91,55%

Venda de Bens e Serviços Correntes

3.529.000,00

1,85%

3.473.417,29

7,45%

3.415.699,36

7,25%

-113.300,64

96,79%

102.500,00

0,05%

310.835,47

0,67%

308.935,76

0,66%

206.435,76

301,40%

108.670.305,00

56,91%

8.588.222,61

18,42%

9.181.421,44

19,49%

-99.488.883,56

8,45%

Venda de Bens de Investimento

83.623.335,00

43,79%

1.856.962,80

3,98%

2.453.530,80

5,21%

-81.169.804,20

2,93%

Transferências de capital

18.232.855,00

9,55%

4.143.544,47

8,89%

4.140.175,30

8,79%

-14.092.679,70

22,71%

Activos Financeiros

3.462.220,00

1,81%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

-3.462.220,00

0,00%

Passivos Financeiros

2.345.915,00

1,23%

1.721.567,97

3,69%

1.721.567,97

3,65%

-624.347,03

73,39%

980.980,00

0,51%

856.845,86

1,84%

856.845,86

1,82%

-124.134,14

87,35%

25.000,00

0,01%

9.301,51

0,02%

9.301,51

0,02%

-15.698,49

37,21%

-143.854.051,28

24,67%

Rendimentos de Propriedade

Outras Receitas Correntes
Total da Receita de Capital

Outras Receitas de Capital
Reposições não abatidas nos Pagamentos
Total da Receita

190.959.775,00

46.614.960,40

47.105.723,72
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Evolução da Receita Total

40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2005

2006
Correntes

2007

Capital

EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Designação

2005

2006

2007

IMI

7.164.500,36

7.987.753,26

IMV

1.007.435,19

1.047.033,30

956.826,62

IMT

4.382.812,70

4.420.944,33

7.127.555,63

Derrama

3.566.642,07

3.745.789,32

3.723.462,22

546.769,06

491.085,29

32.253,16

Sisa

1.265.258,99

881.978,06

449.039,01

Total

17.933.418,37

18.574.583,56

20.501.450,47

CA

8.212.313,83
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8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
1

1

IM I

CA

IM T

S is a

3 .7 5 0 .0 0 0 ,0 0

1.060.000,00
1.040.000,00

3 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.020.000,00

3 .6 5 0 .0 0 0 ,0 0

1.000.000,00

3 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0

980.000,00

3 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0

960.000,00

3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

940.000,00

3 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0

Derrama

920.000,00
900.000,00
IMV
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5.2. - ANÁLISE DA DESPESA
___________________________________________________________________________________
No exercício de 2007, o totalizador das despesas orçadas apresentou o valor de 190.959.775 €,
dos quais, 81.698.370 € eram respeitantes a despesas correntes e 109.261.405 € a despesas de
capital.
O montante total de despesas executadas no ano 2007 foi de 48.040.248 €, sendo 30.140.342 €
relativo a despesas correntes e 17.899.906 € em despesas de capital.

MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2007

DESPESAS CORRENTES

MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CAPITAL 2007

2007

DESPESAS CAPITAL

Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços

12.128.708,99 €

Aquisição de Bens de Capital

8.033.615,16 €

Tranferências de Capital

Juros e Outros Encargos

4.873.248,45 €

Juntas de Freguesia

Tranferências correntes
Juntas de Freguesia
Outras
Inst. S/ fins Lucrativos
Famílias

129.084,50 €
98.137,20 €
1.817.444,81 €
19.250,00 €

Subsídios

1.639.301,62 €

Outras Despesas Correntes

1.401.551,48 €

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

30.140.342,21 €

Outras
Inst. S/ fins Lucrativos
Famílias
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Despesas Capital
TOTAL DE DESPESAS CAPITAL

2007
12.697.315,34 €

185.597,65 €
1.158.489,16 €
280.271,75 €
500.000,00 €
3.040.619,95 €
37.612,31 €

17.899.906,16 €

De salientar que o montante total cabimentado em 2007 registou o valor de 127.583.098€, valor
que representa uma taxa de execução de 66,81 % face à dotação total orçada de 190.959.775 €.
Do montante total cabimentado foram registados compromissos no valor de 126.353.828,26 € o
que representa uma taxa de execução de cabimentos de 99,04 % e destes compromissos foi
facturado um total de 93.339.975,66 €, desagregados pela facturação de anos anteriores,
35.371.939,94 € e 57.768.035,72 € relativos ao ano de 2007 o que representa uma taxa de
execução de 73,87 % face ao montante total comprometido.
O montante total liquidado (pago) foi de 48.040.248,37 € que representa uma taxa de execução
face à dotação disponível inicial de 25,16 % e face à facturação recebida de 51,47%.Importa
salientar que, Em suma, foram liquidados 51,47 %, tendo registado um saldo orçamental de
dívida no montante de 45.299.727,29 €, o que representa um total de 48,53 % de facturação por
liquidar.
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No que respeita à evolução das despesas, verifica-se que em 2007 o total das despesas executadas cresceu 7,59% relativamente a 2006, tendo as despesas
correntes apresentado um crescimento de 5,07% e as despesas de capital um crescimento na ordem dos 12,11%.

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
TAXAS DE CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS 4 ANOS

DESPESA

2003

2004

Tx Cresc
03/04

CORRENTES

24.096.211 €

24.954.920 €

3,56%

27.913.758 €

15,84%

11,86%

28.684.757 €

14,95%

2,76%

30.140.342 €

7,98%

5,07%

% Despesa sobre a Total

28,83%

52,81%

-

66,29%

-

-

64,24%

-

-

62,74%

-

-

CAPITAL

59.475.745 €

22.297.501 €

-62,51%

14.197.094 €

-76,13%

-36,33%

15.965.970 €

-28,40%

12,46%

17.899.906 €

26,08%

12,11%

% Despesa sobre a Total

71,17%

47,19%

-

33,71%

-

-

35,76%

-

-

37,26%

-

-

-49,61%

-10,88%

-5,51%

6,03%

14,08%

7,59%

TOTAL DAS DESPESAS

83.571.956 €

47.252.421 €

-43,46%

2005

Tx Cresc
03/05

Tx Cresc
04/05

42.110.852 €

2006

Tx Cresc
04/06

Tx Cresc
05/06

44.650.727 €

2007

Tx Cresc
05/07

Tx Cresc
06/07

48.040.248 €
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5.3. - TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA
___________________________________________________________________________________
Em matéria de transferências para as Juntas de Freguesia, sob a forma de delegações de
competências, duodécimos e outras, a execução do ano de 2007 foi a seguinte:

Classificação

2006

2007

Despesa Corrente
Despesa Capital

652.935,46 €
286.495,39 €

129.084,50 €
185.597,65 €

TOTAL

939.430,85 €

314.682,15 €

Diferençial 06-07

-624.748,70

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA - 2007
FREGUESIAS

Delegação de
Competências

Duodécimos

Outras

TOTAL

Aradas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cacia

24.792,51 €

2.187,50 €

1.000,00 €

27.980,01 €

Eirol

9.637,50 €

0,00 €

0,00 €

9.637,50 €

Eixo

16.740,00 €

0,00 €

0,00 €

16.740,00 €

Esgueira

7.631,00 €

2.751,48 €

8.350,00 €

18.732,48 €

Glória

27.513,51 €

5.906,50 €

0,00 €

33.420,01 €

Nariz

4.745,99 €

5.400,01 €

0,00 €

10.146,00 €

Nª Srª Fátima

6.036,00 €

0,00 €

0,00 €

6.036,00 €

Oliveirinha

21.499,99 €

5.000,00 €

31.327,42 €

57.827,41 €

Requeixo

9.250,00 €

0,00 €

0,00 €

9.250,00 €

Santa Joana

10.198,00 €

0,00 €

38.769,23 €

48.967,23 €

S. Bernardo

43.111,73 €

9.895,23 €

0,00 €

53.006,96 €

S. Jacinto

0,00 €

0,00 €

7.770,25 €

7.770,25 €

Vera-Cruz

0,00 €

0,00 €

15.168,30 €

15.168,30 €

TOTAL

181.156,23 €

31.140,72 €

102.385,20 €

314.682,15 €
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5.4. – INDICADORES DE GESTÃO FINANCEIRA
___________________________________________________________________________________
Numa lógica de continuidade relativa ao conjunto de indicadores que foram introduzidos em
2006, com vista a permitir efectuar um melhor acompanhamento da actividade financeira da
autarquia e da execução do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, foram identificadas seis
áreas de relevante interesse para as quais apresentamos de seguida os indicadores mais
significativos.
1. - GRAU DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
Capacidade de Cobertura das Receitas vs Despesas

97,0%

Capacidade de Cobertura das Receitas CR vs Despesas CR

124,3%

Capacidade de Cobertura das Receitas CP vs Despesas CP

51,0%

Grau de Cobertura das Despesas Totais por Empréstimos

3,6%

Grau de Cobertura das Despesas Totais pelas Receitas Próprias

67,6%

Grau de Cobertura das Despesas Totais pelos Fundos Municipais

19,2%

Grau de Cobertura das Despesas Totais por Transf. AC

25,7%

Grau de Cobertura Despesas Totais por RC cobrada Localmente

25,9%
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2. – ESTRUTURA DA RECEITA

Peso das Receitas Próprias no total de Receitas Cobradas

66,4%

Peso das Receitas Cobradas Localmente nas Receitas Totais

26,7%

Peso dos Impostos Directos nas Receitas Totais

43,0%

Peso dos Fundos Municipais nas Receitas Totais

19,8%

Peso das RC Empréstimos nas Receitas Totais

3,7%

Peso das Transf. Comunitárias nas Receitas Totais

4,4%

Peso da Venda de bens e Serviços nas Receitas Totais

12,6%
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3. – ESTRUTURA DA DESPESA

Peso das Despesas Capital no total de Despesas

37,3%

Peso do Investimento Bens Dominio Privado na Desp. Total

17,5%

Peso do Investimento realizado Locação Fin. na Desp. Total

8,9%

Peso do Investimento Total na Despesa Total

26,4%

Peso do Investimento indirecto (Transf.) nas Despesas Totais

3,4%

Peso da Despesa com Pessoal na Despesa Total

25,2%

Peso das Remumerações Certas e Perm. na Despesa Total

19,8%

Peso das Aq. Bens e Serv. Da Actividade na Despesa Total

16,7%

Peso do Serviço de Divida na Despesa Total

16,5%

Peso da Amortização de Capital dos Emp. na Despesa Total

6,3%
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4. – RELAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS CORRENTES E OUTRAS RECEITAS COBRADAS COM AS
PRINCIPAIS COMPONENTES DA DESPESA CORRENTE

Cobertura das Desp. Pessoal com os Fundos Correntes

170,7%

Cobertura das Desp. Aq. Bens Serv. com os Fundos Correntes

113,1%

Cobertura das Desp. Pessoal com Receitas cobradas Local/te

97,4%

Cobertura Desp. Aq. Bens Serv. com Receitas cobradas Local/te

64,5%
Nota - Para melhor análise esclarece-se que, uma percentagem de 100 % significa que a cobertura é total, se superior a
100% a despesa não é totalmente coberta pela receita indicada e se inferior a despesa é superada pela Receita.

5. – GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Peso dos Fundos Municipais Capital no financiamento do PPI

19,6%

Cobertura dos Fundos Municipais Capital nas Dep. Investimento

13,0%

Peso da Venda de Bens Investimento no financiamento do PPI

29,2%

Peso das Transf. Adm. Central no financiamento do PPI

146,9%

Peso das Transf. Comunitárias no financiamento do PPI

24,6%

Peso dos Empréstimos no financiamento do PPI

20,5%
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6. – ESTRUTURA DA RECEITA
Cobertura das Despesa de Funcionamento com Rec. Corrente

173,7%

Cobertura da Despesa de Investimento com Rec. Capital

61,5%

Receita Total per capita

632,67 €
Receita Total por km2

233.002,03 €

Despesa Total per capita

652,22 €

Despesa Total por km2

240.201,24 €

Receitas Próprias per capita

441,20 €

Receitas Próprias por km2

162.486,71 €

Investimentos per capita

172,38 €

Investimentos por km2

63.486,58 €

Serviço de Dívida per capita

107,44 €

Serviço de Dívida por km2

39.569,34 €

Despesas com Pessoal per capita

164,66 €

Despesas com Pessoal por km2

60.643,54 €

Despesa média com o pessoal

17.252,79 €
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5.5. - SALDOS SÍNTESE
__________________________________________________________________________________

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Saldo da Gerência Anterior de Execução Orçamental

2.887.770,53 €

Saldo da Gerência Anterior de Operações de Tesouraria

513.286,72

RECEITA

Receitas Correntes

37.924.302,28 €

Receitas de Capital

9.172.119,93 €

Operações de Tesouraria

2.522.737,42 €

DESPESA

Despesas Correntes

30.140.342,21 €

Despesas de Capital

17.899.906,16 €

Operações de Tesouraria

2.529.614,06 €

SALDO PARA O ANO DE 2008

2007

De Execução Orçamental

1.953.245,88 €

De Operações de Tesouraria

506.410,05 €

CORRENTES

CAPITAL

TOTAL

RECEITAS

37.924.302,28 €

9.172.119,93 €

47.105.723,72 €

DESPESAS

30.140.342,21 €

17.899.906,16 €

48.040.248,37 €
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5.6. - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
___________________________________________________________________________________
No que respeita à evolução do endividamento em 2007, o montante do capital em dívida relativo
a empréstimos de médio e longo prazo teve um decréscimo de 2.108.752 €.
Este valor resulta do diferencial entre o total das amortizações realizadas no exercício
3.040.620 € e a receita de passivos financeiros naquele período no montante de 931.868 €.
Deste montante, 317.234 € corresponde à utilização de mais uma tranche do empréstimo
contratado em Dezembro de 2005 para financiamento complementar dos projectos cofinanciados pelo III QCA e os restantes 614.634 €, correspondem à utilização de verbas
respeitantes a dois empréstimos contratados ainda em Dezembro de 2006 para financiamento
complementar à construção de Habitação Social em Caião e Cacia.
Apesar da utilização destas novas tranches de empréstimos, salienta-se uma redução no
montante total utilizado, justificada pelo facto do empréstimo denominado de “ Operação de
Saneamento ”, contratado em Junho de 1998, no montante de 3.990.393 € que entretanto foi
totalmente liquidado, tendo assim deixado de constar nos presentes registos.
No Final de 2007 foram contratados dois novos empréstimos, um para o financiamento
complementar de projectos co-financiados pelo III QCA, no montante de 1.767.000 €, contraído
ao abrigo da Lei nº 53-A/2006 de 29.12 e Lei n.º 2/2007 de 15.01 e o outro no montante de
58.000.000 € contraído ao abrigo do art. 40º da Lei n.º 2/2007 de 15.01 para efeitos de
Saneamento financeiro, encontrando-se ambos os contratos a aguardar o respectivo visto do
Tribunal de Contas.
Evolução do Endividamento acumulado de Médio e Longo Prazo

CAPITAL*
Anos

Contratado

Utilizado

Em Dívida

2002

60.266.007

50.736.670

47.152.606

2003

60.266.007

59.453.356

54.221.653

2004

61.230.063

60.682.246

53.437.448

2005

64.655.377

60.682.246

50.211.049

2006

65.366.564

63.558.144

49.069.805

2007

121.143.181

60.499.629

46.961.053

2007 vs 2006

55.776.617

-3.058.515

-2.108.752

* Incluindo o Empréstimo dos SMA
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CAPITAL*
Anos

Contratado

Utilizado

Em Dívida

2002

57.273.220

47.743.883

44.868.637

2003

57.273.220

56.460.569

52.095.199

2004

58.237.276

57.689.459

51.588.357

2005

61.662.590

57.689.459

48.639.321

2006

62.373.777

60.565.357

47.960.350

2007

118.150.394

57.506.842

45.851.598

2007 vs 2006

55.776.617

-3.058.515

-2.108.752

* Excluindo o Empréstimo dos SMA
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ENDIVIDAMENTO LIQUIDO MUNICIPAL
Em 2007 entrou em vigor a nova Lei das Finanças Locais - Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, que
veio estabelece e esclarecer os novos critérios em matéria de endividamento autárquico.
De acordo com o nº 1 do artigo 37º da nova lei das finanças locais “O montante do
endividamento líquido total de cada município, em 31 de Dezembro de cada ano, não pode
exceder 125% do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações
do município no FEF, da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das
entidades do sector empresarial Local, relativas ao ano anterior.”
A Direcção Geral de Autarquias Locais, tendo por base a informação prestada pelo Município
apurou de acordo com a nova lei conjugado com o disposto no art.º 33 da Lei n.º 53-A/2006, de
29 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2007, apurou os Limites de
Endividamento Líquido e de Endividamento de Médio e Longo Prazo para 2007, conforme se
demonstra no quadro seguinte:

Limite de Endividamento Líquido Municipal em 2007

Designação

Montante

Observações

(1)

IMI 2006

7.442.345

(2)

IMT 2006

4.357.709 €

(3)

IMV 2006

1.047.033 € Receitas arrecadadas em 2006 por conta de Impostos Municipais

(4)

CA 2006

319.096 €

(5)

SISA 2006

822.351 €

(6)

DERRAMA 2006

(7)

SEL 2006

(8)

Fundos Municipais OE 2007

(9)

Total de Receitas a Considerar para efeitos de
cálculo dos limites de endividamento

(10) Limite ao Endividamento de Curto Prazo

3.745.789 € Receitas arrecadadas em 2006 a título de Derrama sobre o IRC
0€

Receitas arrecadadas em 2006 a título de participação nos resultados
das entidades do Sector Empresarial Local (SEL)

8.753.238 €
26.487.561 € (9) = Somatório de (1) a (8)
2.648.756 € (10) = 10% x (9)

Limite ao Endividamento de Médio e Longo
(11)
Prazo

26.487.561 € (11) = 100% x (9)

(12) Limite ao Endividamento Liquido

33.109.451 € (11) = 125% x (9)

No que respeita à evolução do endividamento liquido da Câmara em 2007, verifica-se que em
Janeiro o endividamento liquido ascendia a 101.975.184 € tendo aumentado para 104.770.937€
no final de 2007, conforme mapa abaixo indicado:
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Endividamento Liquido Municipal
ANO 2007

Conta Patrimonial

Códigos

Discrição

Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

(2)

(3)

(4)

(1)

1

5 = (3-4)

48.589,68

11

Caixa
Depósitos em Instituições Financeiras

15

Titulos Negociáveis

Valores relativos Ao Final do Ano (Balancete
Final)
Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

(6)

(7)

Endividamento
Líquido Final

Diferença

8 = (6-7)

9 = (5-8)

48.589,68

3.352.467,57

3.352.467,57

3.678,75

3.678,75

44.910,93

2.455.977,18

2.455.977,18

896.490,39

Acções

152

Obrigações e titulos de Participação

153

Títulos de Dívida Pública

1531

Bilhetes do Tesouro

1532

Endividamento
Líquido Inicial

Disponibilidades

12
151

Valores relativos Ao Início do Ano (Balancete
Inicial)

Obrigações do Tesouro

1533

Outros

159

Outros Títulos

18

Outras Aplicações de Tesouraria

2

Terceiros

21

Clientes, contribuintes e utentes

211

Clientes C/C

13.500,72

13.500,72

19.961,52

19.961,52

-6.460,80

212

Contribuintes C/C

120.872,97

120.872,97

132.310,70

132.310,70

-11.437,73

213

Utentes C/C

310.733,16

310.733,16

355.060,44

355.060,44

-44.327,28

219.029,23

-219.029,23

-15.407,54

19.074.040,43

-19.074.040,43

6.023.861,52

3.506,99

-3.506,99

-4.300,96

789.700,00

-789.700,00

217

Clientes e Utentes C/ Cauções

218

Clientes, contribuintes e utentes de Cobrança duvidosa

219

Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e utentes

22

Fornecedores

221

Fornercedores C/C

228

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência

13.050.178,91

229

Adiantamento a fornecedores

23

Empréstimos Obtidos

231

Em Moeda Nacional

2311

De Curto Prazo

23111

Empréstimos bancários

2312

De Médio e longo Prazos

23121

Empréstimos bancários

23123

Outros Empréstimos Obtidos

24

Estado e Outros Entes Públicos

25

Devedores e Credores pela Execução do Orçamento

251

Devedores pela Execução do Orçamento

252

Credores pela Execução do Orçamento

26

Outros devedores e credores

261

Fornecedores de Imobilizado

2611

Fornecedores de Imobilizado, c/c

2619

Adiantamento a fornecedores de Imobilizado

262

Pessoal

263

Sindicatos
Administração Autárquica

2641

Associações de Municípios

2642

Municípios

2643

Serviços Municipalizados

2644

Federações de Municípios

2645

Associações de Freguesias

2646

Freguesias

2647

Empresas Municipais e Intermunicipais

267

Consultores e assessores e intermediários

268

Devedores e Credores Diversos

269

Adiantamentos por conta de vendas

-13.050.178,91
-7.807,95

-41.241.771,21

39.550.175,76

-39.550.175,76

5.258.300,19

-5.258.300,19

4.841.143,66

-4.841.143,66

155.731,86

-155.731,86

-12.106,58

167.838,44

-167.838,44

-1.691.595,45

40.528.434,04

-40.528.434,04

39.248.535,41

-39.248.535,41

-1.279.898,63

1.037.849,72

-1.037.849,72

1.081.646,69

-1.081.646,69

43.796,97

1.915,62

-1.915,62

151,18

151.651,68

-151.651,68

-52.848,77

-1.764,44

-204.500,45

15.000,00
34.109,35
15.164.055,29

-34.109,35
-15.164.055,29

22.289,35

-22.289,35

-11.820,00

16.064.559,31

-16.064.559,31

900.504,02

507.206,35

-433.616,15

Acréscimos e deferimentos
Acréscimos de proveitos

2711

Juros a receber

2719

Outros acréscimos de proveitos

272

Custos Deferidos

2726

Descontos de emissão de obrigações

2728

Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros Custos diferidos

273

Acréscimos de custos

2731

Seguros a liquidar

2732

Remunerações a Liquidar

2733

-234.436,77

41.241.771,21

204.500,45

271

2729

7.807,95

1.764,44

264

27

234.436,77

73.590,20

73.590,20

507.206,35

Juros a Liquidar

2739

Outros acréscimos de custos

274

Proveitos Diferidos

2745

Subsídios para o Investimento

27451

Administrações Públicas

2748

Diferenças de câmbio favoráveis

2749

Outros Proveitos Diferidos

28

Empréstimos Concedidos

4

Imobilizações

41

Investimentos Financeiros

411

Partes de capital

412

Obrigações e titulos de Participação

414

Investimentos em Imóveis

415

Outras Aplicações Financeiras

3.474.848,20

-3.474.848,20

1.567.162,08

-1.567.162,08

-1.907.686,12

11.133.440,40

-11.133.440,40

10.589.077,72

-10.589.077,72

-544.362,68

950,00

-950,00

2.477.885,04

2.477.885,04

2.477.885,04

2.477.885,04

0,00

10.480.379,44

10.480.379,44

10.480.379,44

10.480.379,44

0,00

1.567.692,13

1.567.692,13

1.567.692,13

1.567.692,13

0,00

1_Total

18.445.710,91

131.554.335,36

-113.108.624,45

18.000.151,55

133.361.115,79

-115.360.964,24

2.252.339,79

2_ Saldo da Conta 2745 + Saldo Conta 2749

0,00

11.133.440,40

-11.133.440,40

0,00

10.590.027,72

-10.590.027,72

-543.412,68

3_Saldo da Conta 414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL Endividamento Líquido (1-2-3)

18.445.710,91

120.420.894,96

-101.975.184,05

18.000.151,55

122.771.088,07

-104.770.936,52

2.795.752,47
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Comparando os valores de endividamento líquido em 2007 constantes do mapa anterior com os
limites apurados pela Direcção Geral de Autarquias Locais, verifica-se que em Janeiro de 2007 a
Câmara ultrapassou o limite de endividamento liquido em 29.532.551 € e que em Dezembro de
2007, o valor em excesso relativamente ao limite estabelecido aumentou para 34.220.611 €,
conforme mapa seguinte:
Análise ao Limite de Endividamento Líquido Municipal em 2007 - CMA
Limites de Endividamento 2007
apurados pela DGAL

Designação

Montante
01-01-2007

31-12-2007

(1)

Capital em Dívida de Médio e Longo Prazos - CMA

46.500.071 €

44.391.319 €

(2)

Total de Endividamento Líquido - CMA

101.975.184 €

104.770.937 €

(3)

Capital em dívida excepcionado dos limites de Endividamento

38.769.117 €

36.984.179 €

(4)

Dividas à EDP 1988

(5) = (1) - (3)

Capital em Dívida de Médio e Longo Prazos a Considerar

564.066 €

456.695 €

7.730.955 €

7.407.140 €

62.642.002 €

67.330.062 €

(6) = (2) - (3) - (4)

Endividamento Liquido a considerar

(7)

Limite ao endividamento de médio e longo prazo - 2007

26.487.561 €

(8)

Limite ao endividamento liquido - 2007

33.109.451 €

(9) = (5) - (7)

Montante em excesso relativamente ao limite de endividamento
de médio e longo prazos

0€

0€

(10) = (6) - (8)

Montante em excesso relativamente ao limite de endividamento
líquido

29.532.551 €

34.220.611 €

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

O conceito de endividamento liquido total de cada município inclui, de acordo com a nova lei
das finanças locais, para além do endividamento liquido da autarquia, o endividamento liquido e
os empréstimos das associações de municípios proporcional à participação do município no seu
capital social e o endividamento liquido e os empréstimos das entidades que integram o sector
empresarial local, proporcional à participação do município no seu capital social, em caso de
incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do sector
empresarial local. Tendo em conta este conceito, abaixo segue o mapa que indica a
contribuição daquelas entidades para o endividamento do município em 2007:

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL PARA O ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO E ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO
DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

01-01-2007
Designação da entidade

Tipo de entidade

% Capital Social detida
pelo Município

Contribuição para o
endividamento líquido municipal,
em euros

31-12-2007

Contribuição para o
endividamento bancário de
médio e longo prazos, em euros

1.109.454,41

Contribuição para o
endividamento líquido
municipal, em euros

Serviços Municipalizados de Aveiro

SM

100,00%

9.015.558,38

Parque Desportivo de Aveiro, E.M

EM

51,00%

2.293.386,53

4.615.169,98

6.991.511,68

Estádio Municipal de Aveiro, E.M

EM

100,00%

3.169.226,42

3.966.001,39

Teatro Municipal de Aveiro, E.M

EM

100,00%

11.408,91

-101.304,86

Aveiro- Expo, E.M (*)

EM

51,00%

Moveaveiro, EM

EM

100,00%

1.674.274,20

2.493.506,00

Teatro Aveirense, Lda

Sociedade por quotas

99,20%

1.802.453,45

1.709.873,15

Associação de Munícipios da Ria

AM

21,42%

-4.651,46

-80.032,70

Associação de Munícipios do Carvoreiro

AM

51,40%

-836.678,55

-895.940,70

Total

17.124.977,88

1.109.454,41

18.698.783,94

Contribuição para o
endividamento bancário de médio
e longo prazos, em euros

1.109.454,41

1.109.454,41

(*) A empresa Aveiro Expo não é considerada para efeitos de contribuição para o endividamento dado que não apresentou prejuizo operacional em 2006, cumprindo desta forma a regra de equilibrio de contas previsto
no regime Jurídico do SEL
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Considerando a contribuição para o Endividamento Líquido do Município dos Serviços
Municipalizados, das Associações de Municípios e do Sector Empresarial Local, verifica-se um
agravamento no que respeita à ultrapassagem dos limites comunicados pela Direcção Geral das
Autarquias Locais, sendo que em Janeiro o montante em excesso passa para 46.657.528 € e em
Dezembro de 2007 para 51.809.941 € conforme demonstra o quadro seguinte:
Análise ao Limite de Endividamento Líquido Municipal em 2007 - CMA, SMA, AMs e SEL

Designação

Limites de Endividamento 2007
apurados pela DGAL

Montante
01-01-2007

31-12-2007

(1)

Capital em Dívida de Médio e Longo Prazos

47.609.525 €

45.500.774 €

(2)

Total de Endividamento Líquido

119.100.162 €

123.469.720 €

(3)

Capital em dívida excepcionado dos limites de Endividamento

38.769.117 €

38.093.634 €

(4)

Dividas à EDP 1988

(5) = (1) - (3)

Capital em Dívida de Médio e Longo Prazos a Considerar

(6) = (2) - (3) - (4)

Endividamento Liquido a considerar

(7)

Limite ao endividamento de médio e longo prazo - 2007

26.487.561 €

(8)

Limite ao endividamento liquido - 2007

33.109.451 €

564.066 €

456.695 €

8.840.409 €

7.407.140 €

79.766.980 €

84.919.392 €

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
(9) = (5) - (7)

Montante em excesso relativamente ao limite de endividamento
de médio e longo prazos

0€

0€

(10) = (6) - (8)

Montante em excesso relativamente ao limite de endividamento
líquido

46.657.528 €

51.809.941 €
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5.7. - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
DO ESTADO E DA

UNIÃO EUROPEIA

___________________________________________________________________________________
Designação do Projecto
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro
Bacia a Poente da Rua Cega - S. Bernardo
Jardim de Infância das Barrocas
Construção do Arruamento 4 do Parque Desportivo de Aveiro
Construção do sistema de águas residuais da freg.de Oliveirinha
Drenagem de A.R. São Bento
Programa FORAL
Programa PEPAL

Programa Operacional da Cultura
Criar Comunidades à volta do Património
Casa Major Pessoa

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana
Cacia

Direcção Geral dos Recursos Florestais
Gabinete Técnico Florestal

Sub-Delegação de Saúde
Centro de Saúde de Santa Joana

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
Instituto da Segurança Social, I.P.
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco

Ministério do Ambiente - Programa Operacional do Ambiente
Reconversão da Zona da Antiga Lota do Porto de Aveiro
Muros da Ria - 2ª Fase

Direcção Geral de Transportes Terrestres
Passagem Superior C+S S. Bernardo

Direcção Regional de Educação do Centro
Refeições

Comparticipação 2007
1.046.360,72 €
4.136,00 €
127.466,52 €
384.325,03 €
372.426,57 €
149.634,73 €
336,60 €
8.035,27 €
142.440,42 €
42.106,80 €
100.333,62 €
79.195,78 €
79.195,78 €
18.000,00 €
18.000,00 €
122.280,33 €
122.280,33 €
32.276,16 €
32.276,16 €
816.056,37 €
339.759,70 €
476.296,67 €
271.400,86 €
271.400,86 €
906.731,52 €
45.288,70 €

Rede de Bibliotecas Escolares

28.200,00 €

Programa de Re-ordenamento da Rede Escolar

11.250,00 €

Actividades Extra-Curriculares
Pré-Escolar

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Estágios Profissionais

587.849,60 €
234.143,22 €
67.333,12 €
67.333,12 €
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Ministério Cidades, Administração Local, Habitação e Desen. Regional

35.951,00 €

Direcção Geral das Autarquias Locais
Encargos com Transportes Escolares

35.951,00 €

Associação de Municípios da Ria - AMRIA

18.370,27 €
5.578,98 €
4.833,86 €
7.957,43 €

Projecto SIG-RIA
Projecto AMBI-RIA
Projecto SECUR-RIA

Instituto Português de Museus

2.584,48 €
2.584,48 €

MUSEAVE

Universidade de Cadiz

17.578,72 €
17.578,72 €

Projecto Sal do Atlântico

Associação Aveiro Digital

22.007,28 €
20.902,28 €
100,00 €
1.005,00 €

Projecto BIB-RIA
Serviços de Monitoria - CCB-TIC Diversos Projectos
Monitoria do Espaço Internet

Município de Albergaria - a - Velha

2.745,37 €
2.745,37 €

Projecto Sal on Line
Total

3.601.312,40 €

Nota: Ao montante total recebido da CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro foi já
abatido o valor de 37.612,31 € devolvido devido ao facto desta comparticipação não ser pertença da CMA.
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6. - ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO - POR SECTOR
6.1. - EDUCAÇÃO
__________________________________________________________________________________

De acordo com o previsto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no Organograma da Câmara
Municipal de Aveiro (Apêndice DR n.º 82, de 02 de Julho de 1999 – II Série), compete à Divisão
de Educação:
•

Garantir a representação da Câmara Municipal em Comissões, Delegações e ou outros
grupos constituídos para apreciar matérias na sua área de competência;

•

Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos e protocolos de cooperação
com Instituições Educativas, expressões organizadas do movimento associativo,
organizações juvenis e outras entidades de interesse;

•

Colaborar com a Comunidade Educativa municipal (Conselhos Directivos, Conselhos
Pedagógicos, Associações de Estudantes, Associações de Pais, etc.) em projectos e
iniciativas que potenciem a função social da Escola;

•

Elaborar estudos de planeamento da rede escolar, sua instalação e ampliação de acordo
com as necessidades locais específicas, tendo em vista a optimização da utilização e
economia de recursos, sempre em articulação com os Departamentos de Planeamento e
de Obras Municipais.

A Divisão de Educação compreende o Serviço de Manutenção de Equipamentos e o Serviço de
Acção Educativa.
Actividades mais relevantes do ano 2007:
•

Carta Educativa do Município de Aveiro – Realização de reuniões com as Juntas de
Freguesia no sentido de definir a localização dos equipamentos propostos na Carta
Educativa. Actualização e recolha de informação sobre a caracterização de
Equipamentos Escolares, solicitada a todas as EB 2,3, Escolas Secundárias e Escola
Profissional de Aveiro para tratamento e envio à Direcção Regional de Educação do
Centro. Actualização de informação e envio de dados complementares solicitados pela
DREC, nomeadamente no que respeita a análise geográfica e socioeconómica, análise
demográfica, análise do sistema de educação e propostas definidas na Carta Educativa.
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Indicação de homologação pelo Ministério da Educação, já em 2008, no site
http://w3.gepe.min-edu.pt/CartasPub/tabela.asp

Aguarda emissão de documento de homologação.

Cartas Educativas – Ponto de Situação – Detalhe

^

Centro
Município

Sem Carta

Carta em

Carta em

Elaboração

Avaliação

Carta Homologada

Aveiro

√

Fonte: GEPE/Ministério da Educação’2008

•

Reorganização da Rede Escolar – participação em reuniões com Agrupamentos de Escolas
de Eixo e Oliveirinha, Juntas de Freguesia de Eixo e de Nariz e Associações de Pais e
Encarregados de Educação sobre a suspensão, em Setembro de 2007, das Escolas do 1º
CEB de Horta, Taipa, Carregal e Verba determinada pelo Ministério da Educação.
Realização de reuniões de articulação com a MoveAveiro relativa ao funcionamento dos
Transportes dos alunos a deslocar para as respectivas escolas de acolhimento.

•

Conselho Municipal de Educação de Aveiro
- 16 de Fevereiro – análise e debate sobre a gestão do parque escolar e medidas de
desenvolvimento educativo (refeições escolares e actividades de enriquecimento
curricular).
- 28 de Setembro - modelo de gestão do parque escolar concelhio.

Serviços de Manutenção de Equipamentos:
•

Inventário de Bens Móveis, em parceria com a Divisão de Património Móvel. Actualização
do Inventário Municipal de Bens Móveis em Jardins de Infância e Escolas do 1º CEB.

•

Recolha e abate de material obsoleto, em articulação com a Divisão de Património
Móvel e com o Departamento de Serviços Urbanos.

•

Aquisição e distribuição de equipamentos escolares pelos Jardins de Infância e Escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico.
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•

Revisão e recarga anual dos extintores existentes em estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e Escolas do 1.º CEB, em parceria com a Divisão de Património Móvel.

•

Intervenções diversas em estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e Escolas do 1.º
CEB, em parceria com a Divisão de Património Móvel, Divisão de Projectos e Obras e
Departamento de Serviços Urbanos.

•

Proposta de abertura de procedimento para celebração de contrato de manutenção de
equipamentos de aquecimento e de gás instalados em edifícios escolares, em
articulação com a Divisão de Património Móvel e a Divisão de Projectos e Obras.

•

Proposta de abertura de procedimento para celebração de contrato de manutenção de
alarmes instalados em edifícios escolares, em articulação com a Divisão de Património
Móvel e a Divisão de Projectos e Obras.

•

Jardim de Infância da Barrocas – acompanhamento de vistoria realizada pela DREC.

•

Implementação dos Clubes de Protecção Civil e Planos de Emergência Interna:
Realização de reunião/acção de sensibilização, em parceria com a Protecção Civil, o
Comando Distrital de Operações de Socorro, os sete Agrupamentos de Escolas, as Escolas
Secundárias do Município de Aveiro, o Colégio D. José I, o Estabelecimento de Ensino de
Santa Joana e a Escola Profissional de Aveiro.
Com esta acção pretendeu-se a adesão aos Clubes de Protecção Civil, para,
posteriormente, serem realizadas várias acções de sensibilização, prevenção e auto
protecção, abordando temáticas dos riscos naturais e tecnológicos.
Com a criação destes clubes pretende-se facilitar o processo de implementação dos
Planos de Emergência Internos, através da articulação destes com o Serviço Municipal de
Protecção Civil que prestará todo o apoio técnico necessário à sua concretização.
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Serviços de Acção Educativa:
•

Concurso Público Internacional para fornecimento de refeições escolares durante o ano
de 2008, em articulação com o Gabinete de Contratação Pública do Departamento
Jurídico.

•

Diagnóstico de necessidades de Pessoal Não Docente para Escolas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico e Jardins de Infância do concelho de Aveiro – ano lectivo de 2007/2008.

•

Colocação de Pessoal Não Docente em Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB da rede
pública concelhia, para satisfação das necessidades permanentes existentes nos
estabelecimentos de ensino.

•

Avaliação intermédia do Pessoal Não Docente – Auscultação aos Agrupamentos de
Escolas sobre o desempenho do pessoal colocado pela Autarquia nos estabelecimentos
de ensino da rede pública concelhia.

•

Auxílios Económicos a alunos do 1.º CEB – 2006/2007 e 2007/2008 – subsídio para
aquisição de manuais escolares e material didáctico.
No ano lectivo de 2006/2007 o Escalão A foi atribuído a 459 alunos e o Escalão B a 63
alunos, tendo sido, para o efeito, transferido para os respectivos Agrupamento de
Escolas o valor de € 29.361,44.
No que diz respeito ao ano lectivo de 2007/2008, o Escalão A foi atribuído a 435 alunos e
o Escalão B a 90 alunos, tendo sido transferido para os respectivos Agrupamentos de
Escolas o valor de € 28.732,88.
A Divisão de Educação realiza, neste contexto, atendimentos aos Pais e Encarregados de
Educação que necessitam de esclarecimentos adicionais ou têm de instruir a candidatura
com mais documentos e ainda realiza verificações domiciliárias.

•

Elaboração, em conjunto com o Projecto de Mobilidade do concelho de Aveiro, do Plano
de Transportes Escolares para 2007/2008.

•

Transporte de Alunos com Necessidades Educativas Especiais.

•

Circular de Transportes Escolares – Aprovação em Reunião de Câmara da Circular de
Transportes Escolares, para o ano lectivo de 2007/2008, e posterior envio para a DGTT e
publicação em Edital. Articulação com a Divisão Económico-Financeira para elaboração
e envio à DGAL do mapa de despesas anuais com Transportes Escolares relativo a
2006/2007.
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Elaboração de uma previsão de custos com Transportes Escolares para 2007/2008.
Planificação e desenvolvimento de Plano de Transporte Escolar para alunos com NEE
para 2007/2008.
Dados relativos ao ano lectivo 2006/2007,uma vez que não dispomos ainda de dados
definitivos sobre 2007/2008: N.º de alunos/passes – 1642
Transportadoras: AVA, CP, CAIMA e MoveAveiro.
•

Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de outras Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.
N.º de alunos inscritos em 2006/2007, na altura da formalização da candidatura:
- Agrupamento de Escolas de Aveiro – 1.052 alunos.
- Agrupamentos de Aradas, Cacia, Eixo, Esgueira, Oliveirinha e São Bernardo – 1559
alunos.
Para 2007/2008 a Câmara Municipal de Aveiro manteve-se como Entidade Promotora da
candidatura junto do Ministério da Educação, estabelecendo parecerias com a
Associação da Comunidade Educativa de Aveiro e com a Universidade de Aveiro.
N.º de alunos inscritos em 2007/2008, na altura da formalização da candidatura:
- Agrupamentos de Escolas de Aveiro (799 alunos) e de Eixo (290 alunos) – Projecto
Petiz/Universidade de Aveiro. IPSS parceiras: Florinhas do Vouga (39 alunos), CSCDA 513
(66 alunos) e Centro de Infância Arte e Qualidade (97 alunos).
- Agrupamentos de Aradas (331 alunos), Cacia (235 alunos), Esgueira (331 alunos),
Oliveirinha (321 alunos) e São Bernardo (461 alunos).
Elaboração do Acordo de Colaboração 2007/2008 e envio à DREC. Posterior actualização
de dados e do Acordo de Colaboração 2007/2008 para envio à DREC, em parceria com a
DEF e o GDEFE.

•

Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar – Acordo de
Cooperação para 2006/2007 – envio à Direcção Regional de Educação do Centro de
anexo rectificativo e envio de mapas mensais de despesas com Componente de Apoio à
Família e Auxiliares de Acção Educativa.

•

Apresentação de candidatura à Direcção Regional de Educação do Centro no âmbito do
Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar para 2007/2008.

•

Apresentação de candidatura à DREC no âmbito do Programa de Generalização de
Refeições Escolares no 1.º Ciclo do Ensino Básico para 2007/2008, em parceria com a
DEF e o GDEFE.

Pág. 155

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

•

Celebração de Protocolos de Cooperação com Agrupamentos de Escolas do Concelho de
Aveiro para 2007 para a manutenção dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB.

•

Celebração de Protocolos de Cooperação para implementação de Serviços de Apoio à
Família (refeições escolares e prolongamento de horário).
Ano lectivo de 2006/2007:
- Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado;
- Centro Social e Paroquial São Pedro de Nariz;
- Centro Social e Paroquial da Vera Cruz;
- Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Eirol;
- Associação Cultural de Aveiro (ACAV);
- Associação de Solidariedade de Acção Social de Santa Joana (ASAS);
- Junta de Freguesia de São Jacinto;
- Junta de Freguesia da Vera Cruz;
Ano lectivo de 2007/2008:
- Centro Social e Paroquial São Pedro de Nariz;
- Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado;
- Centro Social de Esgueira;
- Centro Social e Paroquial de São Jacinto;
- Associação Cultural de Aveiro (ACAV);
- Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Eirol;
- Associação de Solidariedade de Acção Social de Santa Joana (ASAS);
- Junta de Freguesia de São Jacinto;
- Junta de Freguesia da Vera Cruz;

•

Assinatura do Acordo de Cooperação relativo ao Programa de Desenvolvimento de uma
Rede de Bibliotecas Escolares com os Agrupamentos de Escolas de Oliveirinha e de
Aveiro.

•

Supervisão do serviço de refeições escolares e verificação do cumprimento do caderno
de encargos em vários estabelecimentos de ensino do concelho

•

Plano de Acção Cultural e Pedagógica.
No presente ano lectivo de 2007/2008 a Divisão de Educação levou a cabo a elaboração
do Plano de Acção Cultural e Pedagógica, de forma a serem apresentadas, em tempo
útil, propostas de trabalho que possam ser articuladas com os Planos Anuais de
Actividades dos Estabelecimentos de Ensino do Concelho de Aveiro. Trata-se de uma
iniciativa inovadora que pretende, por um lado, apresentar uma série de actividades
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lúdicas e pedagógicas à Comunidade Educativa como forma de abordagem de temáticas
essenciais ao desenvolvimento do ser humano e, por outro, facilitar a adesão dos
mesmos às iniciativas da Autarquia.
Com vista à apresentação deste Plano aos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de
Escolas e Órgãos Directivos de outras Instituições Educativas do Município de Aveiro, no
início do presente ano lectivo, foram auscultadas outras Divisões/Departamentos desta
Autarquia (Divisão de Acção Cultural, Divisão de Acção Social, Divisão de Bibliotecas e
Arquivo Municipal, Divisão de Ambiente, Divisão de Juventude, Divisão de Museus e
Património Histórico, Gabinete Técnico Florestal e Serviço Municipal de Protecção Civil),
para recolha de informação a respeito de propostas que constam nos planos de
actividades dos mesmos e estejam direccionados para o público-alvo escolar.
•

Agenda 21 Escolar de Aveiro, em colaboração com a Divisão de Ambiente e a ASPEA,
foram realizadas diversas acções:
- Condução do processo de formalização da adesão;
- Construção de materiais de suporte ao processo de implementação, sobretudo para as
fases de sensibilização da Comunidade Educativa para as linhas orientadoras da Agenda
21 Escolar e auscultação das áreas prioritárias de acção;
- Apresentação das Fases de Implementação da A21Escolar às Instituições aderentes;
- Dinamização de Fóruns Participativos, que se constituem como forma de auscultação
directa aos vários elementos da Comunidade Educativa (Pessoal Docente, Pessoal Não
Docente, Alunos, Pais e Encarregados de Educação) a fim de identificar as áreas de
intervenção prioritárias e definição de um Plano de Acção;
- Elaboração de um Relatório contendo as diferentes abordagens e procedimentos, bem
como o resultado dos Fóruns Participativos com identificação das Áreas Prioritárias de
Intervenção;
- Organização de um dia dedicado à discussão e balanço da implementação da Agenda
21 Escolar em Aveiro, no âmbito da Semana da Terra, onde foi privilegiado o debate
entre todas as Escolas/Instituições que aderiram a este projecto no corrente ano
lectivo;
- Análise e compilação dos dados obtidos nos Fóruns Participativos para afixação nas
Escolas/instituições aderentes (num local que contemple espaço para a posterior
recolha de sugestões e inscrições para colaboração numa determinada Área de
Intervenção.
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Outras Actividades:
- Atendimentos a munícipes, alunos, Encarregados de Educação, Associações de Pais,
empresas, IPSS e Juntas de Freguesia.
- Acompanhamento e disponibilização de espaço no Mercado Municipal para uma turma do 3º
Ciclo de Ensino Recorrente.
- Representação da Câmara Municipal de Aveiro em Avaliações Externas pela Inspecção
Geral da Educação a estabelecimentos de ensino do concelho de Aveiro.
- Representação da Câmara Municipal de Aveiro em Conselhos de Coordenação de Avaliação
do Pessoal Não Docente.
- Representação da Câmara Municipal de Aveiro no âmbito do Programa Integrado de
Educação e Formação.
- Palestra sobre “Merendas Saudáveis” no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.
- Cedência de transporte para visitas de estudo, em parceria com o GAI e a DMET.
- Estágio Profissional a ser acompanhado pela Divisão de Educação.
Decorreu, na Divisão de Educação, um Estágio Profissional de Ciências da Educação, de 01
de Setembro de 2006 a 31 de Agosto de 2007.
O Projecto de Estágio visava:
1. O acompanhamento do Programa de Ensino de Inglês e outras Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º CEB (criação de um instrumento de avaliação, análise dos
dados e elaboração de um relatório de avaliação do Programa no ano lectivo de 2006/2007;
preparação da nova candidatura);
2. A colaboração na implementação da Agenda 21 Escolar: construção de recursos,
definição de metodologias de trabalho; dinamização de fóruns participativos com vista à
auscultação directa aos vários elementos da comunidade educativa – Pessoal Docente e Não
Docente, Alunos, Pais e Encarregados de Educação; elaboração de um relatório contendo o
resultado dos fóruns participativos com identificação das Áreas Prioritárias de Intervenção;
3. Planificação, organização e colaboração em actividades/eventos destinados à
Comunidade Educativa;
4. Análise dos Planos Anuais de Actividades, dos sete Agrupamentos de Escolas, relativos
ao ano lectivo de 2006/2007.
- Início de Estágio Curricular na Divisão de Educação de Licenciada em Ciências da Educação
pela Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de Coimbra.
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Formação e qualificação dos Recursos Humanos
Plano Interno de Formação de 2007 – Divisão de Educação
Acção de Formação

Local

Data(s)

Seminário Internacional “Mediação de Conflitos”

C.C.C. Aveiro

24 e 25 de Janeiro

Gestão de Projectos MS Project

Galileu Aveiro

05 a 13 de Março

Técnicas de Condução de Reuniões

MultiAveiro

19 a 22 de Março

SIADAP (Formação Interna)

C.C.C. Aveiro

30 de Outubro

Fórum Eduk@

Exponor

03 de Maio

“Avaliação, Selecção e Eliminação de Documentos nas

MultiAveiro

21 a 23 de Fevereiro

“Gestão Técnica de Recursos Humanos”

MultiAveiro

26 de Fevereiro a 02 de Março

ACCESS

Galileu

02 a 05 de Julho

Workshop “Prevenir é Alertar”

B.M. de Aveiro

7 de Fevereiro

Gestão Prática de Conflitos

Multiaveiro

26 a 30 de Março

I Encontro Regional das AEC de Cinfães

Cinfães

27 de Junho

Novas Competências das Autarquias Locais

AMRIA

Powerpoint XP

Multiaveiro

Autarquias”

02 a 03 de Abril

10 a 11 de Maio

Formação para Pessoal Não Docente – A Divisão de Educação, no sentido de ir ao encontro das
dificuldades sentidas pelo Pessoal Não Docente, que exerce a sua profissão em estabelecimentos
de ensino do Pré-escolar e 1º Ciclo, procedeu à reformulação/construção de um instrumento,
com vista à recolha de informações necessárias à criação de propostas de melhoria dos serviços,
a ser preenchido pelos Educadores/Professores que trabalham, diariamente, com o Pessoal Não
Docente.

Pág. 159

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

De 3 a 11 de Setembro de 2007, decorreu na sede do Agrupamento de Escolas de Aveiro, uma
acção destinada a 34 Auxiliares de Acção Educativa que referiram a necessidade de receberem
formação complementar como forma de melhorarem a sua actividade profissional.
Sendo assim, e com o objectivo de contribuir para a melhoria da eficiência e qualidade dos
serviços prestados pelas Auxiliares de Acção Educativa, definiram-se três áreas temáticas
relevantes, são elas:
-

Primeiros Socorros em Contexto Escolar, com a colaboração de uma formadora da
Delegação de Aveiro da Cruz Vermelha Portuguesa;

-

Reacções em Situação de Emergência, com a colaboração do Serviço Municipal de
Protecção Civil e os Bombeiros Velhos de Aveiro;

-

Gestão de Conflitos e Hábitos Comportamentais, com a colaboração de uma Encarregada
de Educação duma EB1 do Agrupamento de Escolas de Aveiro que é Formadora na área
em questão.

Estas acções serão implementadas durante o ano lectivo de 2007/2008 no intuito de
possibilitar a sua frequência a mais profissionais da área da Educação. Está agendada uma
acção, subordinada aos dois primeiros temas, para 75 Auxiliares de Acção Educativa,
Assistentes de Acção Educativa e Animadores Sociais.

Projectos Pedagógicos e Culturais
Música na Escola – Orquestra Filarmonia das Beiras para cerca de 2262 crianças.
Sessões para as escolas do 1.º CEB a 07, 08 e 09 Março e Concerto de Família a 11 de Março.
Semana da
Colaboração na organização de um dia dedicado ao balanço da implementação da Agenda 21
Escolar ano lectivo de 2006/2007 e de um dia dedicado à alimentação saudável.
Fórum Infanto-Juvenil da Terra
O Fórum Infanto-Juvenil da Terra, subordinado à temática “Carta da Terra: Um compromisso
ético para o Futuro” – Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Associaram-se nesta
iniciativa a Divisão de Educação, Divisão de Ambiente e a Associação Portuguesa de Educação
Ambiental.
Contando com a presença de aproximadamente 780 alunos e professores, de vários níveis de
ensino esta iniciativa visou proporcionar o encontro de crianças de diferentes escolas, para
que juntas possam conviver, aprender/ensinar e partilhar experiências e trabalhos realizados
no âmbito da Educação Ambiental.
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Semana Nacional da Leitura
A Semana Nacional da Leitura decorreu de 5 a 9 de Março, em Aveiro, com o Alto Patrocínio
da Senhora Doutora Maria Cavaco Silva, e o apoio da Câmara Municipal de Aveiro (Biblioteca
Municipal e Divisão de Educação) no âmbito da dinamização da Rede de Bibliotecas Escolares
do 1º Ciclo do Ensino Básico Concelhias e dos Agrupamentos de Escolas de Aveiro e Esgueira.
Esta iniciativa destinava-se a celebrar e incentivar o prazer de ler, com múltiplas actividades
que promovessem a leitura e o encontro entre os livros e os seus leitores, em contexto de sala
de aula, nas bibliotecas escolares e nas bibliotecas públicas.
No dia 8 de Março houve uma apresentação de trabalhos pelos alunos da Bibliotecas Escolares
do 1º Ciclo de Santiago, Vera Cruz, Barrocas e Esgueira com o apoio do Grupo Poético e Yaoki –
Violinista Internacional, na Biblioteca Municipal de Aveiro.
No dia 9 de Março, o Clube de Leitura da Academia dos Saberes promoveu a leitura do livro de
Mia Couto “O outro Pé da Sereia”, aberto à comunidade em geral, na Biblioteca Municipal de
Aveiro.
Protocolo com a Associação Regresso à Terra – Quinta Pedagógica com o objectivo de
dinamização de Campo de Férias, organizado pela Divisão de Juventude e a participação de
crianças em Equitação Terapêutica. Cerca de 300 crianças dos Jardins de Infância e Escolas do
1º Ciclo beneficiam de entrada gratuita na Quinta Pedagógica.
“Ideias que mudam o Mundo”.
Projecto que versa a temática “Sustentabilidade das Cidades”, com cariz nacional,
englobando a exposição itinerante e uma palestra subordinada ao tema “Desenvolvimento
Urbano – Como Preservar a Identidade Social e Cultural”. Decorreu junto à Praça Marquês de
Pombal.
Road-Show Escola Virtual “e-Tour – A Viagem do Conhecimento”.
Esta iniciativa da Porto Editora, que consiste na divulgação dos mais inovadores sistemas de
aprendizagem on-line, teve como objectivo demonstrar todas as potencialidades da
plataforma e-learning da Porto Editora – Escola Virtual/Saber Mais. Para tal, foi utilizado um
camião TIR, que esteve presente em cada capital de distrito (Road Show). A Autarquia
disponibilizou o espaço e os meios necessários para que a referida acção se realizasse na
cidade de Aveiro, entre os dias 10 e 14 de Dezembro, no Largo do Rossio.

Colaboração com outras Divisões da Autarquia
- Comemoração do Dia Mundial da Floresta/Árvore no Parque Infante D. Pedro, em parceria com
Gabinete Florestal e Serviço Municipal de Protecção Civil.
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- Dia Mundial da Criança, em parceria com a Divisão de Acção Cultural.
- Projecto ReViver a Idade, organizado pela Divisão da Habitação Social – Visita ao Santuário de
Fátima, e actividades em São Jacinto e Santiago.
- Semana da Terra “Peixinhos da Horta”, em parceria com a Divisão de Ambiente – Workshop
sobre Alimentação saudável e Agricultura biológica.
- Dia Mundial da Hipertensão Arterial, em parceria com a Divisão de Acção Social e Saúde.
- Curso de Vivências e Boas Práticas Domésticas – Módulo de Nutrição, em parceria com a Divisão
de Habitação Social – Acção de sensibilização sobre alimentação e culinária saudável.
- Concurso da Mascote para a Protecção Civil de Aveiro, conjuntamente com a Casa Municipal da
Juventude e Protecção Civil. Divulgação do Concurso e respectivo Regulamento pelos
Estabelecimentos de Ensino de Aveiro.
- Campo de Férias da Páscoa, no âmbito do Projecto Crescer, organizado pela Divisão de
Habitação Social.
- Projecto Viver a Idade, organizado pela Divisão da Acção Social – Viana do Castelo.
- Palestra “Como comer para melhor viver”, organizada pela Divisão de Habitação Social.
- Dia Mundial dos Avós, em parceria com a Divisão de Acção Social.
- Dia de S. Martinho, no âmbito do Projecto Viver a Idade, organizado pela Div. Acção Social.
- Festa de Natal no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, no âmbito do Projecto Viver a
Idade, organizado pela Divisão da Acção Social.

Conclusão
A Divisão de Educação pretende contribuir para a necessária transformação do conceito
“Escola”, que deverá ser vista «…não como edifício isolado, mas como um centro ou um elo de
uma rede de locais de educação e formação, num espaço de múltiplas e diversas actividades de
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cariz comunitário.» Escola vista como elemento criador de raízes, comportamentos, influências,
transmissão de valores e vivências, num contexto de vários equipamentos sociais.
In “Critérios de Reordenamento da Rede Educativa”, Departamento de Avaliação
Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação, Europress, Lda., 2000.
Nota Final: em alguns casos, é feita referência aos anos lectivos de 2006/2007 e/ou
2007/2008 pelo facto de haver projectos e actividades que se cruzam, independentemente dos
anos civis/económicos.
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6.2 - CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E JUVENTUDE
6.2.1. ACÇÃO CULTURAL
__________________________________________________________________________________
O presente relatório descreve as actividades desenvolvidas pela Divisão de Acção Cultural
durante o ano 2007. Nas páginas seguintes descreve-se as acções de âmbito cultural propostas e
realizadas por esta Divisão.
Gestão dos Espaços Publicitários
Gestão dos diversos espaços publicitários da Câmara Municipal de Aveiro (Tarjas, Minis e Mupis)
durante todo o ano.
Toponímia do Concelho de Aveiro
Elaboração de informações sobre os pedidos de atribuição dos nomes às diversas ruas no
Concelho; articulação com a DGSIG para correcção das informações constantes nas cartas.
Realizaram-se quatro reuniões da Comissão de Toponímia.
Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
Gestão dos espaços comuns da Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora (Salão
Cultural e Sala de Leitura)
Análise e resposta a todos os pedidos de espaço, limpeza e manutenção.

De forma a podermos consultar mais rapidamente as actividades desenvolvidas, estruturamos o
relatório por meses.

JANEIRO
Em parceria com o Projecto Ria realizou-se, no dia 13 de Janeiro, o Encontro “Ser Voluntário”
no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
O programa do Encontro foi o seguinte:
14:00h – Recepção dos Participantes
14:30h – Sessão de Abertura
•

Dr. Capão Filipe – Vereador dos Assuntos Culturais e dos Assuntos Sociais e da Família da
Câmara Municipal de Aveiro

14:45h – “Ser Voluntário... em Portugal”
•

Drª Maria Elisa Borges - Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado
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15:30h – Intervalo para Café
15:45h – “Ser Voluntário… como nós.”
•

Ana Brandão - Estudante na Universidade de Aveiro, Coordenadora do Voluntariado
Explicações em Santiago, em parceria com as Florinhas do Vouga (Projecto I);

•

Carla Sécio, Voluntária no Banco Alimentar Contra a Fome, nos Vicentinos e na Câmara
Municipal de Aveiro;

•

Drª Celerina Cunha – Coordenadora do Voluntariado Hospitalar no Hospital Infante D.
Pedro;

•

Helena Osório - Socióloga, Coordenadora do Movimento de Voluntariado Diocesano VIDA
MAIS. Voluntariado em Instituições Comunitárias (Projecto III);

•

Luíz Rodrigues, Voluntário na Holanda, no Banco Alimentar Contra a Fome e na Câmara
Municipal de Aveiro;

•

Voluntário(a) do IPJ (a designar).

Moderadora: Drª. Ana Paula Marques – Chefe de Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de
Aveiro
16:20h – “Ser Voluntário… connosco”
•

Padre Alexandre Cruz – CUFC, PVU – Projectos de Voluntariado Universitário;

•

Drª. Ana Sofia Pereira – Santa Casa da Misericórdia de Aveiro;

•

Drª Catarina Rodrigues – Delegada Regional do Instituto Português da Juventude Delegação Regional de Aveiro;

•

Drª Dora Paula Graça - Cáritas Diocesana de Aveiro;

•

Engº Fernando Santos - Coordenador do Núcleo de Aveiro da Amnistia Internacional –
Secção Portuguesa;

•

Enf.º Mário Silva – Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Aveiro);

•

Coronel Martinho de Sousa Pereira – Banco Alimentar Contra a Fome;

Moderadora: Drª. Ana Paula Marques - Chefe da Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de
Aveiro
Neste Encontro participaram cerca de 130 pessoas que puderam esclarecer algumas
dúvidas relativas ao voluntariado, conhecer experiências de voluntários e de gestores de
programas de voluntariado e ainda conhecer as várias instituições que promovem o voluntariado
em Aveiro.

Pág. 166

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultura
Recolha e tratamento de informação para a Agenda Cultural em suporte papel, nomeadamente,
através do contacto com todas as Associações e Agentes Culturais do Concelho, bem como com
outras entidades programadoras.

FEVEREIRO
Exposição “Aveiro Meu Amor”- Galeria da Antiga Capitania
Apoiámos a montagem da exposição de fotografia de Maria Manuel Seiça Neves, que decorreu
27 de Janeiro a 25 de Fevereiro. Foi visitada por 1157 pessoas.
Exposição “Água, Cidades e Frentes de Água” - Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição em parceria com o Núcleo de Arquitectos de Aveiro.
Decorreu de 27 de Janeiro a 25 de Fevereiro e foi visitada por 209 pessoas.

MARÇO
Exposição “Avenida de Arte Contemporânea – Mostra #2” - Galeria da Antiga Capitania.
Apoiámos a montagem da exposição em parceria com o Teatro Aveirense. Decorreu de 3 de
Março a 25 de Abril. Foi visitada por 1385 pessoas.
Exposição de pintura de Joakim Pereyra – Galeria dos Paços do Concelho.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 24 de Fevereiro a 11 de Março.

Foi

visitada por 520 pessoas.
Exposição “As Grandes Navegações Chinesas” – Museu da Cidade
Apoiámos a montagem da exposição em parceria com o Observatório da China e Museu da
Cidade. Decorreu de 3 de Março a 8 de Abril.
Exposição colectiva de fotografia e vídeo “Corpos” - Galeria dos Paços do Concelho.
Apoiámos a montagem da exposição. Decorreu de 17 de Março a 15 de Abril. Foi visitada por 303
pessoas.
Carnaval - Concretização de um programa de animação no dia 17 de Fevereiro, em pareceria
com Região de Turismo Rota da Luz e Associação de Hoteleiros de Aveiro. Apoio logístico às
actividades que tiveram lugar no Rossio
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Carnaval da Comissão das Festas de Nossa Senhora da Glória - Sé
-

Apoio logístico à organização do Corso Carnavalesco, que decorreu nos dias 18 e 20 de

Fevereiro
Encontro de Técnicos da Área da Cultura decorreu no dia 20 de Março, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro
Este encontro teve como objectivos a compatibilização e articulação de políticas municipais
comuns na área do livro e da leitura, do património e da acção cultural.
Estiveram presentes técnicos das seguintes Câmaras: Aveiro, Albergaria, Águeda, Anadia,
Estarreja, Mira, Oliveira de Azeméis, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Oliveira do Bairro.
Comemoração dos 50 Anos da Assinatura do Tratado de Roma - No dia 25 de Março, em
parceria com o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu e com as Associações Culturais do
Concelho na área da Música, foi assinalada a efeméride, através do seguinte programa :
10.00h Hastear da bandeira pela Associação Musical e Cultural de São Bernardo-Local: Paços do
Concelho
15.00h Concerto pela Banda da Quinta do Picado- Local: Centro Cultural de Aradas
16.00h Concerto pela Banda de Eixo – Local: Centro Cultural de Eixo
16.00h Concerto pelo Coro Infantil, Escola de Música e Orquestra Tuna Santa Cecília–Local:
Auditório da Sociedade Musical Santa Cecília
VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2007 – Envio do regulamento e fichas de
inscrição a mais de 800 artistas, Escolas e Associações de Ceramistas dos vários países do
mundo.
Realização do Programa das Comemorações do Dia Mundial de Teatro:
Dia 27 de Março
9.30h- Ateliê de teatro de sombras pela Companhia Marie&Tónio -Local:
12.30h e 18.00h - Espectáculo de Rua “Correio do Oriente” pela Companhia Marie&Tónio -Local:
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas
21.30h - Espectáculo ”Auto da Prima Vera” pelo CETA- Círculo Experimental de Teatro de Aveiro
-Local: CETA (Canal de S.Roque).
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Programa da Páscoa e Semana Santa – Março e Abril
Eventos de carácter religioso

Outros eventos

Dia 4 de Março - 16.00h

Até 11 de Março
Exposição de pintura de Joakim Pereyra

Procissão dos Passos da Paróquia da Vera Cruz
Percurso: Igreja do Carmo,(Meditação sobre o Encontro entre Jesus

(3ªfeira a domingo das 14.00h às 19.00h)

e Maria)junto à Cooperativa de Ensino Santa Joana, Igreja Nossa

Galeria Paços do Concelho

Senhora da Apresentação, Praça Joaquim Melo Freitas, Avenida Dr.
Dia 3 de Março –

Lourenço Peixinho, Rua Eng. Oudinot, Igreja do Carmo
16.00h

–

Exposição

“As

grandes

navegações

Chinesas”

coordenação Observatório da China

Dia 25 de Março - 16.00h
Procissão do Senhor Jesus dos Passos da Freguesia da Glória
Percurso: Sé de Aveiro, Rua Batalhão Caçadores Dez, Ponte Praça,

(Até 25 de Março) - (3ªfeira a domingo das 14.00h às 19.00h)
Museu da Cidade

Rua de Coimbra, Avenida Santa Joana e Sé de Aveiro
Dia 3 de Março
17.30h- Exposição “Avenida de Arte Contemporânea de Aveiro-

Dia 3 de Abril -21.30h
Concerto pela Orquestra Filarmonia das Beiras .Interpreta

Mostra # 2”

Requiem de Mozart

(até 25 de Março) (3ªfeira a domingo das 14.00h às 19.00h)

Sé de Aveiro

Galeria da Capitania
Dia 17 de Março

Dia 5 de Abril -21.30h
Concerto pelo Coro e Orquestra da Fundação do Conservatório

17.00h – Exposição colectiva de Fotografia e Vídeo “Corpos”

Regional de Gaia. Interpretam Stabat Mater de Pergolesi

(até 15 de Abril) (3ªfeira a domingo das 14.00h às 19.00h)

Igreja da Misericórdia

Galeria Paços do Concelho
20 a 25 de Março

Dia 6 de Abril - 21.30h
Procissão Comemorativa do Enterro do Senhor

Exposição Móvel Igualdade para a Diversidade - no âmbito do

Percurso: Igreja Nossa Senhora da Apresentação, Ponte Praça, Rua

Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos

de Coimbra, Avenida Santa Joana e Sé de Aveiro

10:00 às 17:00h –
Junto à Praça Marquês de Pombal

Dia 8 de Abril– 10.00h
Procissão da Ressurreição

Dia 31 de Março

Percurso: Igreja Nossa Senhora da Apresentação ,Rua Manuel

21.30h

Firmino, Rua Conselheiro Magalhães, Avenida Dr.

Projectar a Preto e Branco

Lourenço

Peixinho, Rua Viana do Castelo, Ponte Praça , Praça Joaquim Melo

Fachada da Capitania

Freitas, Rua Tenente Resende, Rua D. Jorge de Lencastre, Igreja
Nossa Senhora da Apresentação

Dia 31 de Março, 1 e 2 de Abril
das 10.00h às 19.00h
Feira Internacional do Sal
Rossio
Organização: Divisão de Museus e Património Histórico
De 4 a 8 de Abril
(2ª,3ª e 4ªfeira) das 15.00h às 20.00h
(6ª,sáb.e dom)das 10.00h às 20.00h
Feira de Artesanato da Primavera
Rossio
Organização: Associação de artesãos a “A Barrica”
De 25 de Março a 25 de Abril
Feira de Março
Parque de Exposições de Aveiro
De 19 a 24 de Março
“Semana Verde 2007” (consultar programa próprio)
Diversos Jardins da cidade
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Curso de Formação de Animadores Culturais
A Divisão de Acção Cultural tem como principal objectivo proporcionar diversos momentos de
animação cultural, criar públicos, dinamizar as associações culturais e especialmente lançar
“sementes” de Desenvolvimento Local.
Assim, é neste contexto que nos propomos, paralelamente às actividades que vamos
desenvolvendo, formar Animadores Culturais locais no sentido de os dotar de capacidades
técnicas para darem continuidade ao nosso trabalho, ou seja, à Intervenção Comunitária.
Este curso foi composto pelos seguintes módulos: expressão plástica, expressão dramática,
expressão musical, artes circenses, educação ambiental e animação desportiva.
O

Curso de Formação de Animadores Culturais teve cerca de 70 candidatos, tendo sido

seleccionados 20.
Programação Cultural da Casa Municipal da Cultura
A missão da Casa Municipal da Cultura é a de oferecer uma programação contemporânea através
de todas as formas de expressão artística tendo em vista servir um público muito vasto, ou seja,
dos mais novos aos mais idosos, das famílias às escolas, das associações ao público em geral e,
ainda, apoiar as iniciativas culturais propostas pela comunidade.
Neste sentido, a Divisão de Acção Cultural promoveu uma programação para os dias da semana
(actividades dirigidas aos

grupos, como escolas e grupos seniores) e, para os Sábados e

Domingos (programação para as famílias e público em geral).
Da programação constou o seguinte:
Dia 11 de Março
“Hora do Conto” pelos Alunos do Curso de Educadores de Infância da Universidade de Aveiro
•

Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de
Infância da Universidade de Aveiro. À “Hora do Conto” assistiram cerca de 10 pessoas.

Dia 15 de Março
“Chá com... contos” contos para seniores
•

Esta actividade pretendia recuperar uma velha prática: contar contos e incentivar os
idosos a fazerem o mesmo. Assim, participaram cerca de 60 idosos nesta actividade
provenientes do Centro Social e Paroquial de São Bernardo, Patronato Nossa Senhora de
Fátima, Fundação CESDA e Associação de Melhoramentos de Eixo.

Dia 22 de Março
“Hora do Conto” pelos Alunos do Curso de Educadores e Infância da Universidade de Aveiro
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•

Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de
Infância da Universidade de Aveiro. À “Hora do Conto” assistiram cerca de 25 pessoas
que participaram activamente na mesma.

Dia 26 de Março
Curso de Gestão de Programas de Voluntariado
Este curso insere-se no âmbito das formações promovidas pelo Gabinete do Voluntariado da
Câmara Municipal de Aveiro e pretende divulgar programas de voluntariado inovadores
tornando-se, assim, uma mais valia para gestores de programas de voluntariado.
Assim, no dia 26 de Março, realizou-se, no Salão Cultural, das 9:30 às 17:00h, o Curso de Gestão
de Programas de Voluntariado promovido pela Divisão de Acção Cultural e pela Divisão de Acção
Social da Câmara Municipal de Aveiro e ainda pelo Projecto Ria.
O programa do Curso foi o seguinte:
9:30-12:30 Professor Doutor Ignácio Martin
-Secção Autónoma de Saúde (Universidade de Aveiro) / Unidade de
Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos.
14:00h-15:30h Dr. David Sequerra
-

Responsável do Voluntariado nas IV Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia – Lisboa –
Julho/97

-

Gestor do Projecto de Voluntariado na Expo’98

15:30h-17:30h Drª Isabel Godinho
Programa “Mais Voluntariado Menos Solidão”- Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Este curso foi frequentado por cerca de 35 pessoas de diversas IPSS, e constituiu um momento
de partilha de experiências na área da gestão do voluntariado.
Dia 28 de Março
Ateliê de sombras pela Companhia Marie & Tonio
•

Este ateliê foi frequentado por cerca de 10 crianças de Santa Joana e por 23 jovens da
Escola Profissional de Aveiro.

Semana Verde
A Divisão de Acção Cultural colaborou com a Divisão de Ambiente promovendo um jogo sobre os
inimigos da floresta, para as cerca de 600 crianças que estiveram no Parque Infante D. Pedro V.
No dia 24 de Março, promovemos, uma série de actividades entre as quais destacamos: ateliês
de pintura de azulejos e uma oficina de música, no Jardim do Cais da Fonte Nova.
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ABRIL
XXII Dia Mundial da Juventude
Organizado pelo Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil e Vocacional.
Apoiámos logisticamente as actividades deste Dia que decorreram no dia 1 de Abril, no Rossio.
Participaram cerca de 1000 jovens.
Exposição de pintura de Jayr Peny - Galeria dos Paços do Concelho.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 28 de Abril a 20 de Maio. Foi visitada por
238 pessoas.
Programação da Casa Municipal da Cultura
Dia 11 de Abril
“Chá com... dança”- Workshop de Movimento Sénior – Área de intervenção: Danças tradicionais,
mobilidade articular e relaxamento.
•

Este workshop teve como objectivo oferecer instrumentos para melhorar a qualidade de
vida.
Participaram cerca de 30 idosos do Centro Social e Paroquial de São Bernardo e da
Associação de Melhoramentos de Eixo.

Dia 15 de Abril
“Hora do Conto” pelos Alunos do Curso de Educadores de Infância da Universidade de Aveiro
•

Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de
Infância da Universidade de Aveiro. À “Hora do Conto” assistiram cerca de 25 pessoas.

Dia 24 de Abril
Oficinas de movimento para crianças – crianças entre os 6 e os 10 anos
•

Estas oficinas tiveram como objectivo a descoberta do movimento do corpo e do espaço
e o desenvolver da criatividade. A partir de contos pretendeu-se exercitar o corpo,
dando forma ao lado lúdico da aula . Que formas poderão trazer as histórias? Como as
podemos contar? A expressão de palavras e emoções através do corpo foi uma proposta
destas oficinas para os mais pequenos.

Participaram 42 crianças pertencentes à Santa Casa da Misericórdia e às Florinhas do Vouga.
Dia 24 de Abril
Oficina de sobrevivência para pais contadores de histórias por “O Contador de Histórias “
•

A "Oficina de Sobrevivência para “Pais Contadores de Histórias" pretendeu ser um espaço
de diálogo e informação para aqueles que pretendem contar histórias aos filhos. De uma
forma descontraída e sem o peso de uma formação propriamente dita, os participantes
foram convidados a falar das suas dúvidas e dos seus receios no que toca a este tipo de
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abordagem. Foi fornecida uma perspectiva histórica do papel dos contadores de
histórias, foram abordados os tipos de métodos e as diversas opções para cativar a
atenção de quem ouve e foram dados exemplos muito concretos de como certas
histórias podem ser trabalhadas.
Os participantes foram convidados a trazer um livro de casa, de forma a ser trabalhado
na sessão. Um aspecto significativo deste projecto foi a forma informal como chegou aos
pais: as sessões foram divertidas, os participantes foram convidados a mudarem o seu
ângulo de visão para se tornarem eles próprios receptores dos contos, entendendo assim
de uma forma mais correcta como é que os seus filhos ouvem as histórias.
Nesta oficina participaram cerca de 15 pessoas.
Dia 29 de Abril
Workshop de dança criativa para pais e filhos
•

Estas aulas pretenderam dar a conhecer aos pais e aos filhos a dança como uma
actividade de descoberta do próprio corpo enquanto meio de comunicação de conceitos,
valores e emoções de forma a eles próprios explorarem várias formas de o utilizar.

Neste workshop participaram cerca de 20 pessoas.
No âmbito do programa de actividades da Semana da Terra, promovido pela Divisão de
Ambiente, a Divisão de Acção Cultural realizou uma série de ateliês nos dias 20 e 22 de Abril,
junto à Biblioteca e no Rossio,
No âmbito do programa de actividades do Projecto (Re)Viver - Novos Rumos –promovido pela
Divisão de Habitação Social, a Divisão de Acção Cultural realizou uma série de ateliês, nos dias
10 e 11 de Abril, na Urbanização de Santiago e em São Jacinto, respectivamente.
25 de Abril – Homenagem a Zeca Afonso
Em parceria com a CIVITAS e o Teatro Aveirense.
A Divisão de Acção Cultural colaborou na organização do evento, mediante o apoio logístico e
financeiro.

MAIO
Programação Cultural da Casa Municipal da Cultura
Dia 4 e 5 de Maio – 22.00h
Performance de Teatro - Circo “Fôlego da Vida” da autoria de Ricardo Matos.
Dia 9 de Maio – 14.30h
“Chá com... circo” para seniores
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Participaram cerca de 55 idosos nesta actividade do Centro Social e Paroquial de São Bernardo,
Patronato Nossa Senhora de Fátima e Associação de Melhoramentos de Eixo.
Dia 13 de Maio – 10.00h
“Hora do Conto” Projecto Cont’aqui, cont’acolá” pelos Alunos do Curso de Educadores de
Infância da Universidade de Aveiro
Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de Infância da
Universidade de Aveiro. À “Hora do Conto” assistiram cerca de 20 crianças.
Dia 22 de Maio
Oficina de Malabarismo para crianças
Participaram nesta actividade cerca de 35 crianças provenientes do Centro Paroquial de Cacia e
das Florinhas do Vouga.
Festas do Município
Decorreram de 5 a 20 de Maio com o seguinte programa:
Dia 5 (sábado)
9.00h às 20.00h - Basquetebol - Torneio Santa Joana
Pavilhão Clube dos Galitos e Pavilhão Aristides Hall da Universidade de Aveiro
Exposição de pintura Espaço, Tempo e Movimento de Nuno Gandra
(até 24 de Junho, das 14.00h às 19.00h encerra às segundas- feiras)
Museu da Cidade
Exposição de fotografia “Redenção” de Valter Ventura
(até 24 de Junho, das 14.00h às 19.00h encerra às segundas- feiras)
Museu da Cidade
17.00h – Inauguração da exposição de fotografia “Rialidades” de Rui Bela
(até 3 de Junho, das 14.00h às 19.00h encerra às segundas-feiras)
Galeria da Capitania
21.30h – Encontro de Escolas de Música
Participaram : Associação Musical e Cultural de São Bernardo, Associação Recreativa Eixense,
Banda Amizade, Banda e Escola de Música da Quinta do Picado, Grupo Cultural e Recreativo da
Taipa, Sociedade Musical Santa Cecília e Tuna Santa Joana
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
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21.30h- Concerto pelo Coral Musicarte da Amadora e Coral São Pedro de Aradas
Centro Cultural de Aradas
Dia 6 (domingo)
9.00h às 20.00h - Basquetebol - Torneio Santa Joana
Pavilhão Clube dos Galitos e Pavilhão Aristides Hall da Universidade de Aveiro
9.00h às 18.00h – Troféu Perícia Automóvel
Cais da Fonte Nova
10.30h às 12.30h – Ateliês de brinquedos e fantoches pelo Arlequim – Teatro para a Infância
Rossio
14.30h – Desfile Etnográfico
Rua Dr. Alberto Souto, Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Rossio
15.00h – Festival de Folclore
Participam:
Rancho Folclórico “As Lavradeiras de Sarrazola”
Grupo Folclórico do Carregal
Grupo Folclórico de Esgueira
Rancho Folclórico do Baixo Vouga
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia
Rossio
15.30h-Inauguração da Exposição “A liberdade: um desafio aos jovens”
(até 13 de Maio)
Biblioteca Municipal de Aveiro
18.00h – Concerto de Música da Renascença
Participam: Grupo de Danças Antigas Josefa d’Óbidos e “Concentus Allavarium” do Coral São
Pedro de Aradas
Claustros da Misericórdia
Dia 8 (terça-feira )
22.00h –Concerto - Amizade Big Band
Rossio
Dia 9 (quarta-feira )
22.00h –Concerto- Trio Bossa JAZZ
Rossio
Dia 10 (quinta-feira )
18.00h – Combos de Jazz da Escola Riff
Praça Joaquim Melo Freitas
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21.30h-Palestra “Fé e Razão: as asas da liberdade”por Sua Excelência Reverendíssimo D. António
Francisco dos Santos,Bispo de Aveiro
Biblioteca Municipal
22.00h – Concerto – Icon Vadis (música folk celta)
Rossio
Dia 11 (sexta-feira)
10.00h às 17.00h – Basquetebol - Fase Regional do Compal Air
Cais da Fonte Nova
10.00h às12.30h – Caminhada “FelizIdade”
Parque Infante D. Pedro
22.00H-Concerto - Danças Ocultas
Rossio
Dia 12 (sábado) Feriado Municipal
9.30h às 13.00h – Modelismo - Regata de Divulgação de Modelos à Vela
Cais da Fonte Nova
10.00h - Hastear da Bandeira
Paços do Concelho
10.30h às 11.10h: Desfile de Bandas e Fanfarras do Concelho
Percurso: Diversas artérias da cidade
10.30h – Missa Solene
Sé de Aveiro
11.10h – Concentração e actuação de Bandas e Fanfarras do Concelho
Praça da República
12.00h – Sessão Solene da Entrega das Distinções Honoríficas
Salão Nobre dos Paços do Concelho
16.00h – Procissão Santa Joana
(Percurso habitual)
18.00h – Serenata à Santa Joana Princesa pela Tuna Universitária de Aveiro
Avenida Santa Joana ( junto à estátua)
21.30h – Concerto pela Orquestra Filarmonia das Beiras interpreta “Te-Deum” de Charpantier
com o Coral São Pedro de Aradas e “A Ver a Ria” de Eurico Carrapatoso com o Coral Polifónico
de Aveiro, o Coral Vera Cruz e o Coro Santa Joana
Teatro Aveirense
Dia 13 (domingo)
10.30h às 12.30h – Ateliês de brinquedos e fantoches pelo Arlequim – Teatro para a Infância
Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
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13.00h às 18.00h - Vela - Regata Santa Joana Princesa
Costa Nova - Aveiro
16.00h – Espectáculo “Girafes” pelo Tirriquiteula Teatre
( integrado na programação do Teatro Aveirense)
Ruas da cidade
Dia 14 (segunda-feira)
10.00h às 19.00h - Os Serviços Educativos vêm colorir mais cedo o Museu da Cidade!
Museu da Cidade
Dia 15 (terça-feira)
22.00h - Tuna Universitária de Aveiro
Rossio
Dia 16 (quarta-feira)
Reposição do monumento à Liberdade
21.30h – Dança e Poesia pela Companhia de Dança de Aveiro e Grupo Poético de Aveiro
Claustros da Misericórdia
Dia 17 (quinta-feira)
Hora: Dia Mundial da Hipertensão
Praça Joaquim Melo Freitas
18.30h – Combo de Jazz da Oficina de Música de Aveiro
Praça Joaquim Melo Freitas
21.30h - Concerto Coral.
Participam:
Coro do Conservatório de Música de Aveiro
Coral São Pedro de Aradas
Coral Vera Cruz
Coral Polifónico de Aveiro
Coro de Santa Joana
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
Dia 18 (sexta-feira)
Hora a definir – Museus, Pontes entre Culturas (Dia Internacional dos Museus)
Várias pontes sob os canais urbanos da cidade
21.30h- Passagem de modelos“Vestir Arte” pela Escola João Afonso de Aveiro
Praça da República
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21.30h – Espectáculo pelo Groupe Folklorique le Troupian de St. Michel de Volangis, de Bourges,
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia, Orquestra da Associação Musical e Cultural de São
Bernardo e Banda de Gaitas.
Centro Paroquial de São Bernardo
Dia 19 (sábado)
XV AUTOMOBILIA, Feira Internacional de Trocas e Vendas
Parque de Exposições de Aveiro
9.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h – Futebol - Kid Cup
Rossio
21.30h às 24.00h -VII Aniversário da Casa Municipal da Juventude de Aveiro
(Dj’s, Vj’s, apresentação performativa de dança e luz e demonstração da arte do fogo) consulte
programa próprio
Praça do Peixe
16.00 h – Inauguração da Feira do Livro
( até 3 de Junho) programa próprio
Rossio
17.30h - Chegada do 1º concorrente do IV Rali Automobilia Liberty Seguros
Parque de Exposições de Aveiro
21.30h: Concerto “AVEIRORQUESTRA’07”com a participação da Orquestra Longreana de Plectro,
(Espanha), Orquestra Brass Band de Toulouse (França) e Orquestra - Tuna Sociedade Musical
Santa Cecília (Portugal)
Centro Cultural e de Congressos
Dia 20 (domingo)
XV AUTOMOBILIA, Feira Internacional de Trocas e Vendas
Parque de Exposições de Aveiro
9.30h – Prova Complementar integrada na XV AUTOMOBILIA
Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Feira do Livro.
Execução do programa de animação que decorreu de 19 de Maio a 3 de Junho

19 de Maio

16:00h- Animação de Rua pelo CETA

(sábado)
17:00h- Ateliê para a infância pela Associação Humaniarte

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
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“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Peça de Teatro “ A Voz Humana”, a partir de Jean Cocteau,
interpretação e encenação por Carolina Rodrigues
20 de Maio

17:00h- “Simão – Conta um conto” – espectáculo de marionetas pela S.A.

(domingo)

Marionetas

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Ateliê de poesia pela Ricoca produções
(espaço tenda)
* inscrições prévias p/ 96 4643084
21 de Maio
(segunda-feira)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- “Post”- Grupo de professores da Escola Riff
22 de Maio

18:30h- Combos da Oficina de Música de Aveiro

(terça-feira)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Ateliê de poesia pela Ricoca produções
(espaço tenda)

23 de Maio
(quarta-feira)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Ateliê de poesia pela Ricoca produções
(espaço tenda)

24 de Maio

18:30h- Combos de Jazz da Escola Riff

(quinta-feira)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira
21:30h- Trio Bossa Jazz
25 de Maio
(sexta-feira)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira
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26 de Maio

17:00h- Ateliê para a infância pelo Grupo Cénico Arlequim

(sábado)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Recital de poesia (a partir do trabalho desenvolvido no ateliê de
poesia) pela Ricoca produções
27 de Maio

17:00h- Truques e Baldrocas – magia cómica pelo Grupo Cénico Arlequim

(domingo)

(espaço tenda)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

22:00h- Tuna da Sociedade Musical de Santa Cecília
28 de Maio
(segunda-feira)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- “Post” ”- Grupo de professores da Escola Riff

29 de Maio

18:00h- Ensemble de Trompetes do Conservatório de Música de Aveiro

(terça-feira)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Encontro de Combos da Oficina de Música de Aveiro
30 de Maio
(quarta-feira)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- New Quartet
31 de Maio

18:30h- Combos de Jazz da Oficina de Música de Aveiro

(quinta-feira)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Erro de sintaxe
1 de Junho
(sexta-feira)

10:00h / 11:15h / 14:30h- “O Sonho de Mariana” – Teatro Infantil por Cláudia
Stattmiller
* inscrições prévias p/ 234 377763
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18:00h- Sesto Senso

Dia da Criança

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Digiclassic - Grupo de professores da Escola Riff

2 de Junho

17:00h- Ateliê para a infância pela Associação Humaniarte

(sábado)
18:00h- Poesia Popular pelo Grupo Poético de Aveiro
(espaço tenda)

21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- “Eugénio de Andrade, Sempre” espectáculo de teatro poético por
Nuno Miguel Henriques

3 de Junho

18:00h- Momo e Jojo- Teatro Infantil pela Anexo – Associação Cultural

(domingo)
21:15h- “Papá por favor apanha-me a lua”, “Adivinha quanto eu gosto de ti” e
“O Gru falão” – Histórias contadas por Teresa Nogueira

21:30h- Orquestra de Câmara de Santa Joana

JUNHO
Programação Cultural da Casa Municipal da Cultura
Dia 10 de Junho
“Hora do Conto” pelos Alunos do Curso de Educadores de Infância da Universidade de Aveiro
Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de Infância da
Universidade de Aveiro. À “Hora do Conto” assistiram cerca de 6 pessoas.
Dia 13 de Junho
“Chá com... ambiente” – Conversas sobre plantas
Esta actividade foi realizada em parceria com a Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de
Aveiro e teve como objectivo dar conselhos práticos sobre plantas de interior – a importância da
luz, temperatura, humidade e nutrição. Teve ainda como objectivo demonstrar como prevenir e
tratar as principais doenças e pragas que afectam as plantas.
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A esta actividade assistiram cerca de 20 idosos do Centro Social de Azurva.
Dia 24 de Junho
“Brincar e aprender” em família, com o jogo dos resíduos da ASPEA
Esta actividade foi realizada em parceria com a Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de
Aveiro e da ASPEA e tinha como objectivo ensinar aos pais e crianças, como separar e reciclar o
lixo .
Dia 27 de Junho
O jardineiro do Sol – pela Camaleão Associação Cultural
Este foi um pequeno espectáculo de animação teatral.
Um estranho personagem solar visita o Jardim Botânico. É um jardineiro do Sol que foi enviado
para ver como está o Jardim do Sol, isto é, o Planeta Terra. Veio ver como estão as plantas – se
estão secas, mirradas ou viçosas. Se tem havido sol a mais, ou falta dele, ou na quantidade
certa.
No decurso da sua visita encontra um grupo de crianças.
Então, mostra-lhes como o sol faz crescer as plantas, como os girassóis seguem o astro solar,
canta-lhes músicas e conta-lhes estórias acerca do sol, explica-lhes o que é o Sol, o que é uma
estrela, como os planetas giram à sua volta.
A esta actividade assistiram 83 crianças.
Dia Mundial da Criança – Dia 1 de Junho
A pedido da Junta de Freguesia de Santa Joana, a Divisão de Acção Cultural preparou um
programa de Animação para cerca de 600 crianças.
No âmbito do Programa Educar para Habitar, promovido pela Divisão de Habitação Social, a
Divisão de Acção Cultural leccionou o módulo de Bricolage nos dia 22 e 24 de Maio, na
Urbanização de Santiago.
No âmbito do Programa de actividades do Dia do Vizinho, promovido pela Divisão de Habitação
Social, a Divisão de Acção Cultural realizou uma série de ateliês, no dia 29 de Maio na
Urbanização de Santiago.
A Divisão de Acção Cultural preparou o Programa de Animação da visita de 1000 idosos de
Mirandela a esta cidade, no dia 9 de Junho, que constou da actuação do Grupo Etnográfico e
Cénico das Barrocas e do Coral Infantil Santo António de Oliveirinha.
Animação das Freguesias – “Viver as Freguesias” Maio e Junho
Programa do projecto na Freguesia de Nariz
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MAIO
25 (Sexta)
Comemoração do Dia do Folclore
Formação na área da Etnografia “O papel das Associações Culturais na preservação da identidade
e da memória colectiva de um povo”
21:00h- Centro Social e Cultural de Verba
26 (Sábado) de Maio
Ateliê de Teatro de Sombras
15:00h- Salão da Junta de Freguesia
Workshop de Hip Hop
18:00h- Salão da Junta de Freguesia
Peça de Teatro “A voz humana”, a partir de Jean Cocteau, interpretação e encenação por
Carolina Rodrigues
21:30h- Centro Social e Cultural de Verba

30(Quarta)
Sessão de Cinema para idosos
“O Leão da Estrela” de Arthur Duarte
14:30h- Centro Cultural e de Congressos
Formação de Artes Decorativas
21:00h- Salão da Junta de Freguesia

JUNHO
2
(Sábado)

Ateliês ambientais
15:00h- Salão da Junta de Freguesia

Workshop de Hip Hop
18:00h- Salão da Junta de Freguesia

3
(Domingo)

“Uma família como nós...”
Peça de Teatro para a Família pelo Projecto Ria e com a colaboração do Grupo
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de Teatro da ACAD
15:00h- Salão da Junta de Freguesia
5
(Terça)

Lixoteca Itinerante
10:00h às 17:00h- Largo de São Pedro
Ateliês ambientais
10:00 às 12:30h- Largo de São Pedro
Projecção do filme “A idade do gelo II”
14:30h- Junta de Freguesia de Nariz

6
(Quarta)

Formação de Artes Decorativas
21:00h- Salão da Junta de Freguesia

8
(Sexta)
9
(Sábado)

“O sonho de Mariana”
Teatro Infantil por Cláudia Stattmiller
14:30h- Salão Paroquial
Campeonato de Berlinde
15:00h- Salão da Junta de Freguesia
“Fotografar Nariz”
Saída Fotográfica Pedonal pela Secção de Fotografia do Clube dos Galitos
16:00h- Salão da Junta de Freguesia
Workshop de Hip Hop
18:00h- Salão da Junta de Freguesia

10
(Domingo)

“Fotografar Nariz”
Entrega das máquinas descartáveis
18:00h- Salão da Junta de Freguesia

12
(Terça)
13
(Quarta)
16
(Sábado)

Passeio para Idosos ao Buçaco
9:30h – Junta de Freguesia
Formação de Artes Decorativas
21:00h- Salão da Junta de Freguesia

Exposição de pintura
Pastelaria “Largo de Nariz”
7:30h às 22:30h
(de 16 de Junho a 1 de Julho)
Formação de Líderes Locais
14:00h- Salão da Junta de Freguesia
Ateliê de pintura de t-shirts
15:00h- Salão da Junta de Freguesia
Workshop de Hip Hop
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18:00h- Salão da Junta de Freguesia
Concerto Coral
- Coro da Tuna de Santa Joana
- Coral Vera Cruz
21:30h- Centro Social e Cultural de Verba

17
(Domingo)
20
(Quarta)
22
(Sexta)
23
(Sábado)

Festa da Comunidade da Paróquia da Nariz
10:45h- Porto d’ Ílhavo
Formação de Artes Decorativas
21:00h- Salão da Junta de Freguesia
Marchas populares de Nariz
22:00h- Largo de São Pedro
Ateliê de cestaria
15:00h- Salão da Junta de Freguesia
Workshop de Serigrafia Artística
16:00h- Salão da Junta de Freguesia
Workshop de Hip Hop
18:00h- Salão da Junta de Freguesia

29
(Sexta)

Festas de São Pedro Padroeiro
22:00h- Marchas Populares de Nariz
23:00h- Animação Musical

30
(Sábado)

Largo de São Pedro
“Nariz Radical”
Insuflável
Jogos Tradicionais
Demonstração de Capoeira
Aula Aberta de Hip Hop
Ateliês diversos
14:30h- Polidesportivo de Nariz
Cinema ao ar livre
“Filme da Treta” de José Sacramento
21:30- Largo de São Pedro

01

Festa Comunitária
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(Domingo)

Actuação de Rancho Folclórico Nossa Senhora da Nazaré de Verba
Grupo Cénico Cantares da Ria
Grupo de Xailes e Cantares de Aveiro
Cantate – Confraria de São Gonçalo
Mostra de Artesanato
Mostra Gastronómica
Rastreios p/ a saúde
14:30h- Largo de São Pedro

Exposição de fotografia de Manuel S. Gamelas “Aveiro, a sua Ria e as suas gentes na óptica e
nos pincéis deste natural da nossa linda Cidade”- Galeria da Antiga Capitania.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 16 de Junho a 15 de Julho. Foi visitada por
1621 pessoas.
Exposição de pintura de Fernando Guedes “Um Olhar Realista”- Galeria dos Paços do
Concelho
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 26 de Maio a 10 de Junho. Foi visitada por
423 pessoas
Exposição de pintura de Carla Bandarra - Galeria dos Paços do Concelho.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 16 de Junho a 1 de Julho.
Foi visitada por 345 pessoas.
Dia da Comunidade Paroquial da Vera Cruz - Dia 17 de Junho
Apoio logístico às actividades que tiveram lugar no Rossio.
Concerto Comemorativo dos Dez Anos do Banco Alimentar –Dia 19 de Junho no Teatro
Aveirense
A Divisão de Acção Cultural colaborou na organização das comemorações, mediante o apoio
logístico.
VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2007
Realizou-se no dia 6 de Junho a segunda reunião de selecção e premiação do júri, tendo sido
seleccionadas 102 obras correspondentes a 83 artistas provenientes de 15 países.
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JULHO
Exposição colectiva de artistas Lusófonos - Galeria da Antiga Capitania.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 20 de Julho a 19 de Agosto. Foi visitada
por 1523 pessoas.
Exposição de pintura de trabalhos realizados pelos alunos do curso de desenho e pintura da
ACAV - Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 7 a 22 de Julho.
Foi visitada por 234 pessoas.
Exposição de fotografia “Arte Nova e Outros Patrimónios”dos alunos da Escola Secundária Dr:
Mário Sacramento - Galeria dos Paços do Concelho.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 27 de Julho a 7 de Agosto. Foi visitada por
312 pessoas.
Concerto pela Orquestra Sinfónica de Chacao (Venezuela) – dia 1 de Julho, no Teatro
Aveirense
Este concerto foi organizado em parceria com o Teatro Aveirense e Conservatório de Música de
Coimbra. Esta Divisão apoiou na divulgação e na logística.
Festas da Ria
Execução do programa que decorreu de 14 a 29 de Julho.
Dia 14 (sábado)
13.00h- “Regata Aveiro -Costa Nova-Aveiro”
Partida do Sporting Clube de Aveiro
Dia 15 (domingo)
13.00h- “Regata Aveiro-Costa Nova-Aveiro”
Partida da Costa Nova
Dia 18 (quarta-feira)
22.00h- Espectáculo “Splash” pelo Teatro Montemuro
Rossio
Dia 20 (sexta-feira)
22.00h – Quinteto Bossa Jazz
Rossio
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Dia 21 (sábado)
10.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
22.00h – Mare Nostrum (música popular)
Rossio
Dia 22(domingo)
10.00h às 20.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
15.30h – Desfile Etnográfico
Rua Dr. Alberto Souto, Avenida Lourenço Peixinho, Rossio
16.00h – Festival de Folclore
Participam: Escola de Etnografia do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia
Grupo Folclórico Rio Novo do Príncipe
Grupo Recreativo Etnográfico de Aradas
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia
Local: Rossio
Dia 23 (segunda-feira)
15.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
22.00h – Quinteto Sons de Cuba
Rossio
Dia 24 (terça-feira)
15.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
22.00h – Amizade Big Band
Rossio
Dia 25 (quarta-feira)
15.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
21.30h – Danças do Mundo
Participam: Folklore Group Croatia (Croácia), “Radist” Folk Dance Group (Ucrânia), Gaudeamus
(República Checa), Grupo GODAP (Brasil), Thueringer Dance Ensemble Folklore Rudolstadt
(Alemanha) e Folk Ensemble “Doina Bucurestiului” (Roménia)
Rossio
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Dia 26 (quinta-feira)
15.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
22.00h – Banda Polk - Tributo aos Quadrilha
Rossio
Dia 27 (sexta-feira)
15.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
22.00h – Cantares do Minho (música popular)
Rossio
Dia 28 (sábado)
10.00h às 24.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
14.00 h – Regata de Moliceiros ( Torreira – Aveiro)
Local: Partida da Torreira
16.00h – Grupo Cénico Cantares da Ria Aveiro
Rossio
22.00h – Quinteto Sons de Cuba
Rossio
Dia 29(domingo)
10.00h às 20.00h - Mostra de Artesanato
Rossio
10.00h – Concurso de painéis dos Barcos Moliceiros
Canal Central
14.00h – Entrega de prémios da Regata de Moliceiros e do concurso de painéis

dos Barcos

Moliceiros
Rossio
16.00h – Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas Cidade de Aveiro
Rossio
Programação da Casa Municipal da Cultura
Dia 7 de Julho:
“Hora do Conto” pelos Alunos do Curso de Educadores de Infância da Universidade de Aveiro
Esta actividade foi realizada em parceria com os alunos do Curso de Educadores de Infância da
Universidade de Aveiro.
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Dia 25 de Julho
Teatro “Dom Roberto”, pela S. A Marionetas
Originário da tradição europeia de marionetas de luva, que se julga ter tido a sua génese na
Polichinelo da Comédia Dell’ arte Italiana do séc. XVI, o Teatro de Robertos Português mantêm
as características próprias desta forma de teatro tradicional. Tendo aparecido em Portugal no
séc. XVIII, manteve-se quase inalterado até meados do séc. XX, altura em que entrou em
decadência, muito por força da concorrência com formas mais contemporâneas de
entretenimento popular. A S. A Marionetas, tendo tido o privilégio do contacto directo com o
Mestre António Dias, um dos últimos fantocheiros populares portugueses, recriou, a partir do seu
testemunho, duas peças (O Barbeiro e a Tourada), que compõem o repertório deste espectáculo
de rua. Pretende-se não deixar desaparecer o teatro de Robertos, enquanto herança cultural
portuguesa.
A esta actividade assistiram 89 pessoas.
Recepção a 200 idosos da Vila de Picos de Regalados no dia 22 de Julho.
A Divisão de Acção Cultural preparou toda a logística necessária para a recepção dos 200 idosos
no Parque Infante D. Pedro.

AGOSTO
FARAV – Feira de Artesanato da Região de Aveiro – Parque de Exposições de Aveiro
Colaboração com a Comissão executiva da FARAV, nomeadamente, na selecção dos artesãos.
Colaborámos no Júri do Concurso “A melhor peça de artesanato”. Organização e dinamização do
espaço infantil integrado na FARAV.

XIII Estágio de Bailado e Dança de Aveiro
Em pareceria com o Teatro Aveirense organizou-se o XIII Estágio de Dança que decorreu no
Teatro Aveirense e na Casa Municipal da Cultura - Edifício Fernando Távora, de 27 de Agosto a 7
de Setembro
Os mais de sessenta inscritos poderam aperfeiçoar os seus conhecimentos e praticar as várias
modalidades de técnica de dança clássica, técnica de dança contemporânea, danças de salão e
composição coreográfica leccionadas por professores de reconhecido mérito como

Palmira

Camargo, Marcelo Ferreira, Yola Pinto, Isabel,Jorge Silva, Armando Tinita, Alexandra e Inãki
Azpillaza.

SETEMBRO
Exposição de pintura de Zé Penicheiro “Novos Horizontes” Galeria da Antiga Capitania.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 7 de Setembro a 7 de Outubro.
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Foi visitada por 1574 pessoas.
Exposição de pintura de Artur Fino “Percurs(o)s - Galeria da Antiga Capitania.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 27 de Outubro a 18 de Novembro. Foi
visitada por 832 pessoas
Exposição de pintura de José Isidro – Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 29 de Setembro a 14 de Outubro.
Foi visitada por 300 pessoas.
Programação da Casa Municipal da Cultura
12 de Setembro
14:30h
“Chá com...poesia popular” pelo Grupo Poético de Aveiro. Assistiram cerca de 30 idosos do
Centro Social de Azurva e da Fundação CESDA.
19 de Setembro
10:00h
Momo e Jojo - Teatro Infantil pela “Anexo – Associação Cultural”.
Dois viajantes Momo e Jojo que quando eram mais jovens brincavam ao lado das suas casas,
dançavam os seus ritmos, como qualquer miúdo da terra. Os dois pequenos amigos depois da
brincadeira, pegavam nos carrinhos de madeira e levavam neles mandioca, batata, fruta e pão
para as mães cozinharem...
Não tendo uma “histórinha” para contar, mas sim um mundo, o mundo fantástico de duas
personagens viajantes.
A este teatro assistiram 20 crianças do Centro Social de Azurva.
Semana da Juventude
No âmbito da realização da semana da Juventude, promovida pela Divisão de Juventude, a
Divisão de Acção Cultural colaborou na mesma através da dinamização do Espaço Lúdico (de 22
a 29 de Setembro) com ateliês diversos . Durante a mesma semana promovemos ainda um
Workshop de bijuteria e um de cerâmica raku pelo Ceramista José Loura.
Recepção de 6000 idosos de Santo Tirso
Apoiámos a recepção aos 6000 idosos de Santo Tirso .

OUTUBRO
Programa das Comemorações do Dia Mundial da Música
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1 de Outubro
21.30h- Concerto Comemorativo do Dia Mundial da Música
Participação: Tuna Santa Joana, Banda Amizade, Banda Escola de Música da Quinta do Picado,
Associação Musical e Cultural São Bernardo e Orquestra Ligeira do Grupo Recreativo e Cultural
da Taipa
Auditório do Centro Cultural e de Congressos

5 de Outubro
21.30h - Concerto Coral Comemorativo do Dia Mundial da Música
Participação: Coral Polifónico de Aveiro, Coral Vera Cruz, Coral São Pedro de Aradas e Coro
Santa Joana
Claustros Misericórdia.
Comemorações da Implantação da República – Dia 5 de Outubro
A Divisão de Acção Cultural preparou o programa para a efeméride que constou do Hastear da
Bandeira nos Paços do Concelho com a presença da Banda Amizade, de manhã. À tarde, a
mesma Colectividade deu um concerto na Praça Joaquim Melo Freitas.
Exposição “Liberdade” - Salão Nobre do Teatro Aveirense.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu durante o mês de Outubro,
Programação Cultural da Casa Municipal da Cultura
1 de Outubro - Dia Mundial da Música
10:00h-

Oficina Criativa – Construção de instrumentos musicais pela Oficina de Música de

Aveiro.
A música ensina muitas coisas, mas falar dela não chega.
É com muito experimentar que essas relações surgem como luzes que guiam a aprendizagem.
Esta oficina pretendeu promover uma experiência contínua nas relações infinitas que a música
tem com todo o resto, passando, por exemplo, pelas artes, pelo sentido da comunicação, pelo
imaginário, pela descoberta e pelo divertimento.
Esta Oficina teve como estratégias / objectivos: construção de instrumentos; criação de música
com instrumentos convencionais e outros objectos sonoros; a voz como instrumento criativo; as
linguagens inventadas; estratégia musical com jogos musicais; o imaginário
(contos, histórias, o universo das lenga-lengas, a representação teatro-musical; música e
movimento; recolha (registo) e manipulação de paisagens sonoras; notação musical e
representação gráfica.
Participaram na mesma 20 crianças do Centro Social de Azurva.
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11 de Outubro
14.30 h - Chá com... música tradicional” pela Oficina de Música de Aveiro
Esta actividade pretendeu promover o contacto com vários instrumentos tradicionais,
com jogos de ritmo, com

repertório tradicional, e ainda abordagem à execução de

instrumentos; no fim, com a orientação do professor o aluno escolheu o instrumento com que
mais se identifica (braguesa, harmónica, guitarras acústicas, instrumentos de percussão, etc).
Participaram na mesma cerca de 30 idosos do Centro Social de Azurva.
20 de Outubro
17:00h
Workshop “Educar com música... em casa” – A música para um melhor desenvolvimento da
criança e melhor relacionamento entre pais e filhos
As áreas de expressão, nomeadamente a música, são fundamentais para salvaguardar a
espontaneidade da criança. Através de uma forma lúdica, a música e a sua correcta vivência,
pode ter um papel importantíssimo no processo educativo do seu educando. Neste workshop
promoveu-se um bom ensino da música, num contexto familiar, contribuindo para o pleno
desenvolvimento da criança nos vários domínios do seu crescimento.
Assim, os conteúdos a abordar foram:
- A voz
- A canção (Metodologias para o ensino da canção)
- O corpo, o ritmo e o movimento (metodologias para o ensino do ritmo)
- A audição
24 de Outubro
10:00h
Workshop de Música pela Oficina de Música de Aveiro
Esta actividade pretendeu promover o contacto com vários instrumentos, um pequeno treino
vocal, jogos de ritmo e ainda abordagem à execução de instrumentos; no fim, com a orientação
do professor o aluno escolhe o instrumento com que mais se identifica, para iniciar o trabalho
de formação de uma banda (piano, guitarra eléctrica, guitarras acústicas, baixo eléctrico,
instrumentos de percussão, etc).
Participaram na mesma 20 crianças do Centro Social de Azurva

NOVEMBRO
Exposição de pintura do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Infante
D.Pedro “Traços Espontâneos da Mão Humana” - Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 10 a 25 de Novembro.
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Foi visitada por 400 pessoas.
Exposição “Rumar a Mar Alto” - Salão Nobre do Teatro Aveirense.
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu durante o mês de Novembro.
Exposição do concurso “Jovem Criador” - Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu durante o mês de Novembro

DEZEMBRO
Comemorações do Dia da Restauração – dia 1 de Dezembro
A Divisão de Acção Cultural preparou um momento comemorativo da efeméride que constou do
Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho com a presença da Banda Amizade
Exposição de Cerâmica “Un Pont de mar” de autoria de Carlets, Joaquim Pombal, José Mateus
e Marisa Alves - Galeria da Antiga Capitania
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 7 a 30 de Dezembro.
Foi visitada por 719 pessoas.
Exposição de Cerâmica de José Loura “SiO2” - Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 7 a 30 de Dezembro.
Foi visitada por 208 pessoas.
VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2007
A exposição decorreu de 8 a 30 de Dezembro no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.
Este ano recebeu um total de 102 obras, de 83 artistas, provenientes de 15 países, de
diversos pontos do Mundo: Portugal, Alemanha, Brasil, Bulgária, Colômbia, Cuba, Eslovénia,
Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Itália, Roménia, Sérvia, Singapura e
Ucrânia.
As obras foram seleccionadas nas triagens efectuadas durante as duas reuniões do júri,
constituído pelo Professor Pedro Matos Fortuna, Professor Francisco Laranjo, Ceramista João
Carqueijeiro e Professora Doutora Ana Maria Senos.
Heitor Figueiredo, artista convidado e vencedor da última edição da Bienal, apresentou a
exposição Razões, composta por 38 obras e 15 pequeno quadros com fragmentos de cerâmica.
Paralelamente, no mesmo local, pode ainda ser visitada a exposição Movimento, composta
por 54 trabalhos de cerâmica artística, pintura, escultura e fotografia de artistas nacionais e
internacionais – Alemanha, Argentina, Estados Unidos da América, Itália, Portugal e de todas as
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regiões de Espanha – que a convite do Grupo DEZ + colocaram a sua imaginação ao sabor de um
único tema – Movimento.
Durante o período que decorreu a Bienal, várias galerias tiveram nos seus espaços exposições
de cerâmica, a saber:
Na Galeria da Capitania vários trabalhos dos artistas Josef Matés, Joaquim Pombal e Marisa
Alves; na Galeria dos Paços do Concelho exposição individual de José Loura; na Galeria Bobogi
uma colectiva de cerâmica com João Carqueijeiro, Sofia Beça, Cecília de Sousa, entre outros; na
Galeria Morgados da Pedricosa colectiva dos artistas que integram o AveiroArte; na Galeria da
Misericórdia o barrista José Augusto expõe presépios e, finalmente, na Enquadrar cerâmica de
João Raposo.

Animação de Natal
O programa de Animação de Natal, decorreu de 5 de Dezembro a 1 de Janeiro e teve como
objectivo assinalar a época festiva através de actividades de carácter cultural, social e lúdico,
relacionadas com o Natal para os diversos públicos que compõem a comunidade aveirense.
Do programa constaram as seguintes actividades:
Dia/Hora/Local
5 a 9 de Dez.
5 de Dez- das 16:00 às 20:00h
6 de Dez- das 10:00h às 20:00h
7 e 8 de Dez- das 10:00 às 22:00h
9 de Dez- das 10:00 às 20:00h

Actividade
Bazar de Natal

Animação de Rua
5 de Dez16:00h- Actuação dos Idosos da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro com o Grupo “Gaivotas da
Ria”
6 de Dez16:00h- Actuação dos Idosos do Centro Comunitário
da Vera Cruz com o Grupo “Os Rebimbas”
7 de Dez16:30h- “O bosque dos coelhos” pelas crianças do
Centro Social Santa Joana Princesa
9 de Dez16:00h- In-Trio pela Escola de Música Riff
Largo do Mercado Manuel Firmino
8 de Dez15:30h- Christmas Street Band pela Oficina de
Música de Aveiro

Animação de Rua

Várias artérias da cidade
11 de Dez18:00h- Christmas Street Band pela Oficina de
Pág. 195

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Música de Aveiro
Várias artérias da cidade
14 de Dez18:00h- FunFarra pela Escola de Música Riff
Praça Joaquim Melo Freitas
15 de Dez15:30h- Christmas Street Band pela Oficina de
Música de Aveiro
Várias artérias da cidade
16 de Dez- 15:30h- Coro Infantil da Tuna de Santa Cecília
Praça Joaquim Melo Freitas
17 de Dez18:00h- Christmas Street Band pela Oficina de
Música de Aveiro
Várias artérias da cidade
18 de Dez17:30h- Coro Infantil do Conservatório de Música de
Aveiro
Praça Joaquim Melo Freitas
20 de Dez18:00h- Cond Mitch Jon pela Escola de Música Riff
Praça Joaquim Melo Freitas
7 a 21 de Dezembro
Igreja do Carmo , Igreja da Vera Cruz, Igreja de
Santo António, Sé de Aveiro, Paços do Concelho,
Centro Cultural e de Congressos
7 a 20 de Dezembro
Das 10.00h às 19.00h
Praça Joaquim Melo Freitas
15 de Dezembro
21:30h
Sé de Aveiro

20 de Dezembro
14.30h
Centro Cultural de Congressos de Aveiro
1 de Janeiro de 2008
Teatro Aveirense
18:00h

Roteiro de presépios

Ludoteca de Natal

Concerto Coral de Natal pelos vários Coros do
Concelho
* Coral São Pedro de Aradas
* Coral Vera Cruz
* Coral Polifónico de Aveiro
* Coro Santa Joana
Festa de Natal dos Idosos

Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia
das Beiras
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6.2.2. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO
___________________________________________________________________________________

A Divisão do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro desenvolveu durante o ano de 2007 a sua
actividade em dois vectores: a Gestão e Promoção do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
e os Serviços de Turismo.
No âmbito do primeiro vector, as acções desenvolvidas pela divisão centraram-se no âmbito da
gestão do equipamento e na gestão e promoção de Congressos.
Com a inserção de competências na área do Turismo nesta divisão têm sido desenvolvidas
actividades diversas nesta área, nomeadamente: na promoção do destino turístico Aveiro, na
presença em Feiras, na colaboração e elaboração de actividades de animação turística, no
desenvolvimento estruturado de projectos que visem o desenvolvimento sustentável do turismo
concelhio, como são exemplo: a Rede de Informação Turística de Aveiro, o Inventário de
Recursos Turísticos do Concelho de Aveiro, a plataforma de promoção a elaboração de
Rotas/Circuitos/Percursos locais, apostando nas características essenciais e fundamentais de
Aveiro: a Água, o Sal, a Ria de Aveiro, os canais urbanos da Ria de Aveiro, a Universidade e a sua
Arquitectura contemporânea, os Edifícios “Arte Nova”, os estabelecimentos de alojamento de
qualidade, as muitas e diversificadas actividades desportivas, os passeios marítimo-turísticos, os
barcos moliceiros, a gastronomia, a Reserva Natural de S. Jacinto, a animação nocturna, a
BUGA.

1.1 Análise da Ocupação
Relativamente à ocupação do Centro Cultural e de Congressos, verificamos que o mês de Abril
foi o que registou um maior número de participantes nos eventos, contrariamente, e de acordo
com o normal estabelecido para este sector de negócio, o mês de Agosto foi o que registou o
menor número de participantes no Centro Cultural e de Congressos, isto porque o número de
eventos assim o justifica.
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Ocupação do C.C.C.A. (2007)
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Figura 1 – Ocupação do CCCA por mês1

Na figura abaixo, podemos verificar que o Grande e o Pequeno Auditorio foram as salas que
registaram as maiores taxas de ocupação com 25,75% e 32,33% respectivamente. O espaço do
Bar foi aquele que teve a menor taxa de ocupação (0,55%).
FREQUÊNCIA ANUAL / SALA (2007)
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Figura 2 – Taxa de ocupação dos espaços do CCCA

Na sequência da figura anterior, a figura 3 retrata o número de dias em que as salas estiveram
ocupadas para um determinado evento.

1

A ocupação referida neste gráfico é calculada com base no número de pessoas que assistem aos
eventos/congressos/seminários
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Nº DIAS / SALA (2007)
118
120

94

100

Nº DIAS

80

60
45,71571429
34

40

34
26
12,01

20

2
0
GRAND. AUD. PEQ. AUD.

SALA P. 1

SALA P. 2

OUTROS

RESTAURANTE

BAR

EDIFICIO

Figura 3 – Número de dias ocupados por espaço

Concluindo a análise simplificada à ocupação do Centro Cultural e de Congressos, registamos os
seguintes dados em forma de conclusão:

2006
ESPAÇOS

2007

DIAS OCU.

% OCU

DIAS OCU.

% OCU

Grande auditório

102

27,95%

94

25,75%

Pequeno auditório

96

26,30%

118

32,33%

Sala polivalente 1

32

8,77%

34

9,32%

Sala polivalente 2

75

20,55%

34

9,32%

Salas de imprensa

0

0,00%

-

-

S.A.C.

0

0,00%

-

-

Outras Salas (exemplo: foyer’s, terraço)

-

-

12,01

3,29%

Restaurante

-

-

26

7,12%

Bar

-

-

2

0,55%

76,25

20,89%

45,72

12,52%

EDIFICIO

Não é possível fazer uma relação à ocupação do edifício, pois não existe uma estabilização dos
espaços existentes para comercialização no âmbito deste sector de actividade.
A diminuição na taxa de ocupação do edifício é motivada pelo respectivo aumento de espaços,
que pela sua natureza têm uma utilização mais reduzida que tinham por exemplo, as salas
polivalentes do R/c.
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1.2 Análise Financeira
Apresentamos de seguida algumas considerações e avaliações financeiras pelo lado da receita,
consequência da ocupação dos espaços do Centro Cultural e de Congressos.
Estas considerações e avaliações financeiras deverão ser exploradas em pormenor de acordo
com o modelo definido para a análise económica-financeira do Centro Cultural e de Congressos
anualmente.
Comparativamente com os quatro anos anteriores (2003, 2004, 2005 e 2006) em análise, o ano
de 2007 foi o que gerou maior receita efectiva (46.826,00€+IVA), registou-se também uma
diminuição na percentagem das isenções, em detrimento das ocupações taxadas sem prejuízo do
número total de eventos.

2006

2007

Taxa

%

Isenção

%

Taxa

%

Isenção

%

2006

2007

JAN

1.175 €

39%

3.000 €

72%

1.755 €

31%

3.900 €

69%

4.175 €

5.655 €

FEV

1.175 €

36%

3.250 €

73%

2.075 €

41%

3.025 €

59%

4.425 €

5.100 €

MAR

1.175 €

14%

8.250 €

88%

7.155 €

43%

9.675 €

58%

9.425 €

16.830 €

ABR

1.275 €

16%

8.000 €

86%

8.080 €

40%

11.975 €

60%

9.275 €

20.055 €

MAI

750 €

8%

9.750 €

93%

3.910 €

18%

18.300 €

82%

10.500 €

22.210 €

JUN

6.526 €

57%

5.000 €

43%

3.810 €

28%

9.625 €

72%

11.526 €

13.435 €

JUL

0,00 €

0%

17.750 €

100%

4.530 €

21%

16.870 €

79%

17.750 €

21.400 €

AGO

0,00 €

0%

2.750 €

100%

430 €

24%

1.350 €

76%

2.750 €

1.780 €

SET

8.500 €

68%

3.250 €

28%

2.180 €

32%

4.675 €

68%

11.751 €

6.855 €

OUT

1.925 €

22%

8.750 €

82%

5.751 €

33%

11.890 €

67%

10.675 €

17.641 €

NOV

3.500 €

21%

17.050 €

83%

2.515 €

20%

9.790 €

80%

20.550 €

12.305 €

DEZ

1.250 €

7%

17.250 €

93%

4.635 €

38%

7.525 €

62%

18.500 €

12.160 €

TOTAL

27.251 €

21%

104.050 €

79%

46.826 €

30,13%

108.600 €

69,87%

131.303 €

155.426 €

Nota: os valores mencionados não têm IVA incluído

No gráfico seguinte podemos identificar o mercado actual do Centro Cultural e de Congressos,
em primeiro lugar o tipo de entidade que desenvolve mais actividades/eventos é a Câmara
Municipal de Aveiro, seguido pelas associações e pelas empresas privadas com 84, 47 e 41
eventos respectivamente.
Desta análise podemos tirar a ilacção que o CCCA continua a ter grande parte da sua ocupação
por actividades promovidas pelos serviços da autarquia, bem como por associação e institutos
públicos. Esta situação, no âmbito do Regulamento das Taxas e Licenças, acarreta uma ausência
de receita para a Autarquia, pois estes organismos não pagam o aluguer da utilização dos
espaços.
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Ocupação do Centro Cultural e de Congressos por entidade promotora
84
90
80

N º E ventos

70
47

60

41

50

34

40
30
20

3

0

10
0
CMA

ASSOCIACOES

ASSOCIACOES
PATRONAIS

EMPRESAS

INST. PUBLICOS

PARTIDOS

1.3 Análise das actividades recorrentes de gestão
A Divisão do Centro Cultural e de Congressos com uma nova equipa de trabalho e gestão
devidamente

qualificada

deu

um

salto

qualitativo

substancial

no

que

respeita

ao

desenvolvimento de novas metodologias e procedimentos de gestão, tendo-se desenvolvido para
tal algumas actividades para a melhor estruturação de um novo modelo de negócio:
•

Inventariação e gestão do material afecto ao Centro Cultural e de Congressos;

•

Manutenção do Edifício do Centro Cultural e de Congressos, através da identificação
constante do estado de conservação e recuperação do equipamento danificado (afectou-se
um funcionário a este serviço específico para que exista uma gestão efectiva);

•

Elaboração do regulamento interno do Centro Cultural e de Congressos com uma alteração
na tabela de preços de aluguer dos espaços e equipamentos;

•

Estudo de viabilidade económica-financeira do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro;

•

Elaboração de sinergias com empresas na área do catering, bem como com o Hotel Mélia Ria
para a elaboração de eventos conjuntos em congressos de grande dimensão;

•

Actualização e inserção de novos contactos na bases de dados de clientes, fornecedores e
outras tipologias no âmbito do Turismo de Negócios;

•

Gestão da informação referente ao Centro Cultural e Congressos na página de Internet da
Câmara Municipal de Aveiro, através da actualização constante dos eventos realizados no
Centro Cultural e Congressos na página da Autarquia na Internet;

•

Disponibilização da tecnologia WLAN (Internet sem fios) gratuita para os eventos realizados
no CCCA;

•

Constituição de uma base de dados com imagens do edifício Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro;
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Os custos com a manutenção e gestão do edifício, bem como para o normal funcionamento do
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro atingiram em 2007 o total de 12.376,30€ (custos com
piquetes e manutenção da Ferlimpa, obras nos Chillers do ar condicionado)

Os custos com material/serviços (excepto Serviços Audiovisuais dos Eventos) cifraram-se em
1.039,71€
Registou-se, ainda, um custo substancial na remodelação dos equipamentos do Centro Cultural e
de Congresso, a aquisição de um projector de vídeo para o grande auditório, cujo valor foi de
4.700€ + IVA.
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Serviços de Turismo
O ano de 2006 foi o primeiro ano que os Serviços de Turismo estiveram integrados na Divisão do
Centro Cultural e de Congressos, não tendo por isso sido possível estruturar um plano de
actividades e orçamento a tempo de integrar as Grandes Opções no orçamento da Autarquia
Aveirense.
Contudo, desenvolveu-se um conjunto de actividades que se centraram num planeamento a
médio longo prazo que justificasse, de um modo sustentável, a aposta no desenvolvimento e
promoção turística de Aveiro por parte do Município.
Neste sentido, desenvolveram-se algumas actividades no âmbito da promoção e dinamização de
um turismo sustentável, nomeadamente:


O Lançamento da Marca Aveiro na Bolsa de Turismo de Lisboa, acompanhada por
material promocional e merchandising característico e alusivo à imagem de Marca;



Conclusão do Inventário de Recursos Turísticos do Concelho de Aveiro;



Estudo e análise para a participação em diversos eventos nacionais e internacionais
(EXPOGALAECIA e outras);



O processo de criação da Associação Aveiro Convention & Visit Bureau;



A realização do programa de televisão do Chefe Hélio Loureiro GOSTOS E SABORES;



O desenvolvimento de actividades de animação nos Mercados Municipais;



A criação da iniciativa para o Dia dos Namorados;



O estudo e desenvolvimento de diversos percursos, circuitos e rotas para o Concelho de
Aveiro;



O acompanhamento vários grupos internacionais, nomedamente: Operadores Turísticos,
FAM TRIPS, Visitas Educacionais, entre outros.



A participação da Câmara Municipal de Aveiro na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007;



A elaboração da candidatura ao Projecto ETABETA;



O desenvolvimento e implementação de sinergias com os agentes locais na área do
Turismo;



A estratégia de promoção e dinamização conjunta dos espaços do grupo CMA;

Algumas actividades tiveram um maior grau de importância estratégica para este sector
específico, são exemplo:
•

A participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007, pensada como um ponto de partida
e lançamento da Marca Aveiro, foi no ano de 2007 um ex-líbris da promoção municipal
assente no projecto Marca Aveiro.
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No âmbito do Plano Estratégico da Região de Turismo Rota da Luz, registaram-se avanços
significativos no trabalho desenvolvido pelo giTUA – Grupo de Investigação em Turismo da
Universidade de Aveiro.
Neste período, desenvolveram-se e estruturaram-se as bases fundamentais do estudo, em
particular o Inventário de Recursos Turísticos Concelhio de acordo com um modelo técnicocientífico, assente na seguinte metodologia da Conta Satélite do Turismo
Em 2007, em consequência do estudo desenvolvido, registou-se o lançamento oficial da imagem
de Marca Aveiro para o sector do Turismo num certame internacional – A Bolsa de Turismo de
Lisboa.

Com a identificação e criação de uma imagem de marca, foi possível quase de imediato
trabalhar em material promocional e merchandising para a promoção contínua e futura do
Concelho de Aveiro.
Para tal, algumas das aquisições mais importantes para prosseguir este objectivo foram:
•

Aquisição de um stand modular de 18 m2;

•

Aquisição de material promocional diverso, nomeadamente: bases para ratos e canetas;

•

Para prosseguir a aposta no produto turístico com motivação turismo de negócios, era
necessário a aquisição de algum material para ajudar nesta intenção, sendo que para
alcançar este objectivo definiu-se como fundamental dois tipos de material: o
desenvolvimento de um “meeting planner guide” (designado por AVEIRO MICE) e pastas
de conferência de papel em A4.

O desenvolvimento do AVEIRO MICE foi importante para a estratégia de apresentação dos vários
espaços do Grupo CMA, com a identificação das características e infra-estruturas de cada
equipamento.
Os custos com estas acções foram 14.745€ + IVA
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Ainda no âmbito da promoção do destino Aveiro, o Município de Aveiro esteve presente em
algumas feiras nacionais, em particular nas feiras ocorridas no Parque de Exposições de Aveiro,
nomeadamente:
•

Bolsa de Turismo de Lisboa 2007;

•

Feira de Março 2007;

•

FARAV 2007;

•

INTERPESCAS 2007;

•

Despolazer07.

No âmbito da estratégia de promoção assente na Marca Aveiro, uma das acções de promoção de
2007 foi a realização de um programa gastronómico com o chefe Hélio Loureiro, assente na
divulgação de 5 receitas/5 entrevistas com personalidades de Aveiro para a divulgação das
tradicões gastronómicas do Concelho de Aveiro.
Os custos com esta iniciativa foi de 4.000€+IVA
Foi também em 2007, que foi possível aferir que é muitíssimo importante a presença do
Município de Aveiro na Bolsa de Turismo de Lisboa, por forma acentuar a importância de Aveiro
na Região, bem como iniciar uma estratégia de comercialização dos vários espaços municipais
para o sector MICE.
Neste certame, desenvolveram-se muitos contactos e parcerias com os agentes e operadores
que trabalham no sector de organização de reuniões.
O trabalho desenvolvido na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007, foi fundamental para a
referenciação de espaços como o Centro Cultural e de Congressos, pois apreendemos uma ideia
geral - havia um claro desconhecimento deste espaço, desconhecimento este fruto de uma
ausência de promoção neste sector especializado.
Em 2007, iniciou-se também a preparação da Bolsa de Turismo de Lisboa 2008, com o intuito de
se criar uma parceria entre a Região de Turismo e a Autarquia para a aquisição de um espaço
em conjunto mais central na Feira.
O custo com esta iniciativa foi 2990,65€+IVA
Foi também em 2007 que se idealizou a iniciativa temática “Dia dos Namorados” como um
pacote promocional a oferecer aos visitantes que neste dia pretendessem usufruir de algumas
condições, nomeadamente: (i) oferta de flores; (ii) a oferta de artesanato tradicional de Aveiro;
(iii) o aluguer de uma viatura sem condutor; (iv) disfrutar de algumas iniciativas de animação
turística tradicionais nesta época.
Projecto fundamental para o desenvolvimento e aposta do Turismo de Negócios, o Município de
Aveiro estudou e estruturou uma ideia – a criação da Associação Aveiro Convention & Visit
Bureau. Esta associação, pretende adquirir o fundo legal de associação privada sem fins
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lucrativos, onde se assumirá um órgão de promoção e desenvolvimento regional, no âmbito da
NUT III - Baixo Vouga.
Neste sentido, os objectivos propostas para esta associação são:
•

O desenvolvimento turístico sustentado da sua área de intervenção;

•

A promoção da região como destino turístico;

•

Contribuir para a promoção da região como local de realização de congressos, feiras e
outras organizações afins e destino de viagens de incentivos;

•

Informação e apoio aos turistas;

•

A formação e dinamização das profissões dos agentes locais e regionais de turismo;

•

Participar, criar ou gerir projectos ou equipamentos de interesse turístico, por si ou em
associação com outras entidades e exercer actividades económicas;

•

Criar ou participar em sociedades comerciais e noutras pessoas colectivas;

•

A natureza acessória de outras intervenções, seja com vista à melhoria e valorização do
destino e serviços turísticos, como é frequentemente reclamado pelos associados, seja
com vista a encontrar receitas complementares que dispensem o apelo a outras
contribuições dos associados.

O Convention Bureau pretende ainda que os associados sejam os descritos no seguinte diagrama:
AC&VB – Aveiro Convention &
Visit Bureau
Tipologia A –

Tipologia B -

Tipologia C -

Tipologia D –

Estab. de

Ag. Viagens e

Venues

Organizadores de

Alojamento

operadores

Tipologia E -

Tipologia F -

Tipologia G -

Transportadoras

Serviços de apoio

Entidades Públicas

Eventos

e Associações

turísticos

No âmbito dos projectos de animação e desenvolvimento sócio-cultural, a Região de Turismo
Rota da Luz aprovou na Comissão Regional, a criação da Comissão de Avaliação de Eventos cujo
objectivo é a prioritização das actividades no acesso ao financiamento da Região. O
representante do Município de Aveiro na Comissão Regional da Região de Turismo Rota da Luz é
um dos representantes dessa comissão.
Dos projectos candidatados no ano de 2007, a decisão resultante do apoio concedido aos
projectos Municipais foi o seguinte:
•

Regata dos Moliceiros (30.000€);

•

VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2007 (5.000€)

•

Partida da Volta a Portugal em Bicicleta (5.000€)

•

Festival de Musicas do Mundo «Sons em Trânsito» (5.000€)

•

I Feira Internacional do Sal (2.500€)

•

Espectáculo “Música Com Sal” (2.500€)

•

Campeonato Nacional de Natação (1.500€)
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•

Campeonato Nacional de Triatlo (1.500€)

Em 2007, a área do Turismo no site da Autarquia, foi remodelada, introduzindo novos
conteúdos

vocacionados

para

um

público-alvo

específico,

os

visitantes

(turistas

e

excursionistas).
Outro passo importante, foi a estratégia de referenciação dessa informação em acções de
marketing e promoção, através do endereço electrónico adquirido pela autarquia –
www.aveiro.eu.
Outra introdução importante, resultou da inserção de 6 Rotas/Percursos/Circuitos no Concelho:


1 Percurso pedonal/ciclável: um passeio nas margens dos canais urbanos



5 Percursos cicláveis e pedonais na área central da cidade: Circuito urbano pedonal/ciclável
da frente urbano-ribeirinha; Circuito urbano pedonal/ciclável do Cais da Fonte Nova;
Circuito misto pedonal/ciclável da Baixa de Stº António; Circuito pedonal pela Zona
Histórica de Aveiro; Circuito urbano pedonal/ciclável pelo Campus Universitário de Santiago.

No final de 2007, os Serviços de Turismo foram chamados a intervir no âmbito da valorização
turística de corredores verdes/ecológicos, identificáveis no plano geográfico do concelho, em
áreas de linha de água.
Neste sentido, existe um grupo de trabalho multidisciplinar, criado para a organização e
estruturação de três corredores ecológicos:
•

O Corredor Ecológico do Buragal;

•

O Corredor Ecológico de Vilar;

•

A Ribeira de Esgueira.

O Projecto “Aveiro - Rotas e Circuitos”

é um projecto que se baseia na definição e

desenvolvimento de circuitos pelo concelho em automóvel, a pé e/ou via fluvial, para serem
usufruídos por residentes e visitantes.
No sentido de estruturar, promover e colocar disponível online para todos uma oferta alargada
de circuitos turísticos de natureza diversa, definiu-se nesta fase a construção de alguns
CIRCUITOS-PERCURSOS-CIRCUITOS, nomeadamente:
•

Circuito do Sal e do moliço (“Um moliceiro – uma história”);

•

Passeios de barco na Ria de Aveiro;

•

“Aveiro Gastronómico”;

•

Circuito urbano – “A cultura e a ciência”;

•

“S. Jacinto, as Dunas e a Reserva Natural”;

•

“Aveiro em ponto pequeno”;

•

Pequenos Circuitos e Percursos pedonais pela cidade.
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A fase de implementação ocorrerá durante o ano de 2008.

O Projecto RITA – Rede de Informação Turística de Aveiro tem como objectivo estabelecer
uma rede cujos dados e análises efectuadas sejam de fácil e rápida utilização na promoção
turística, com:
a) Público-alvo: visitantes, clientes dos estabelecimentos de restauração e bebidas, técnicos
especializados e público-alvo generalista.
b) Objectivos
Segundo os vários ramos da figura abaixo representada é possível verificar os vários fins/outputs
que este projecto poderá ter:

O projecto ETA_BETA consiste no desenvolvimento de um conjunto de iniciativas na área da
redução energética e dos recursos naturais para a área do turismo, que decorrerá num período
temporal de 30 meses, com início previsto para Junho de 2008.
São parceiros deste projecto entidades locais e europeus:
Parceiros Locais:
•

Região de Turismo Rota da Luz;

•

ARHDA – Associação Regional da Hotelaria do Distrito de Aveiro;

•

Hotel Mercure;
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•

Hotel Mélia Ria;

•

Associação Comercial de Aveiro.

Parceiros Europeus:
•

ES - CARTIF Foundation

•

ES - Iberian Productivity and Innovation Centre

•

IT - Keinstar

•

GR - Center for Renewable Energy Sources

•

DE - Italian Chamber of Commerce for Germany

•

UK - Climate Energy Ltd

•

PT - Municipality of Aveiro

•

FR - Reunion Regional Energy Agency

•

HU - AQUAPROFIT Engineering, Consulting and Investment Corporation

•

HR - Elma Kurtalj Ltd.

•

GR - BASIS S.A.

Este projecto encontra-se em fase de avaliação da candidatura por parte da “Intelligent Energy
Executive Agency”.
Os custos totais elegíveis da candidatura de Aveiro a este programa são: 70.089 euros.
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6.2.3. MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
___________________________________________________________________________________
A – Sumário Executivo
Dando continuidade ao percurso de implementação do reforço da identidade local e da
promoção da imagem de Aveiro enquanto cidade multifacetada, a Divisão de Museus e
Património Histórico, integrada no Departamento de Cultura e Turismo da CMAveiro, deu
cumprimento à missão e objectivos para o ano de 2007.
Inerente à sua actuação procurou desenvolver estratégias de modo a cumprir o papel social dos
museus e a fruição do património cultural numa vertente pedagógica aliada à componente de
desenvolvimento económico.
Em consonância com o plano de sustentabilidade desenvolvido como plano estratégico,
associado à fidelização e atractividade de novos segmentos de público, estudando-os de modo a
definir o perfil, caminha-se no sentido de concretizar o conceito de Museu da Cidade | museu
polinucleado, cidade multifacetada.
Concomitantemente, estruturou-se a política de salvaguarda e valorização através do registo
sistemático dos bens patrimoniais de forma concertada na Carta do Património Cultural de
Aveiro.
Missão
Promover o conhecimento e práticas de promoção/fruição do Património Cultural através do
desenvolvimento de políticas de inventariação, conservação e divulgação integradas em
estratégias museológicas locais
Objectivos
1. Reforçar o Património Cultural através de parcerias para concretizar de medidas de
inventário, conservação e divulgação;
2. Implementar estratégias de sustentabilidade do Museu da Cidade [®ede];
3.

Criar a imagem museológica municipal com espaço real e virtual, depositário do centro
do conhecimento, promoção e formação da região/cidade de Aveiro captando e
fidelizando públicos

1. Pesquisa/Investigação
A salvaguarda e a protecção do património só são possíveis se, por trás delas, estiver um
conhecimento efectivo da realidade patrimonial. Deste modo, as componentes pesquisa e
investigação assumem grande importância na Divisão, funcionando como base de trabalho para
os vários projectos. Da mesma forma, esta vertente está intimamente relacionada com a
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inventariação permitindo, ainda, reter para a posteridade um registo de bens que, por motivos
vários, se encontram em risco de perder ou de ser transformados por uma intervenção, mesmo
que obedecendo a todos os preceitos e boas práticas da museologia e da preservação do
património.
No âmbito da rubrica Pesquisa/Investigação procedeu-se ao levantamento dos fundos
documentais, bibliográficos e iconográficos nos seguintes temas:

Período

Investigação

Janeiro-Março

Delimitação administrativa Angeja-Aveiro

Janeiro-Dezembro

Conteúdos funcionais dos vários núcleos e temáticas museológicos

Janeiro-Março

Monumento à Liberdade – levantamento documental

Janeiro-Maio

POLIS – conteúdos para publicação sobre áreas intervencionadas

Maio-Julho

Conteúdos da exposição Aveiro. Objectos fazem História

Junho-Julho

Elaboração do catálogo da exposição Aveiro. Objectos fazem História

Outubro-Novembro

Muralha tardo-medieval de Aveiro

Janeiro-Dezembro

Conteúdos para a base de dados do Centro Interpretativo da Marinha da
Troncalhada

www.eraumavezemaveiro.com ,

Janeiro-Dezembro

Conteúdos do site do projecto Museave

Janeiro-Dezembro

Conteúdos para os guias-audio do projecto Criar Comunidades à volta do
Património

Janeiro-Dezembro

Investigação conducente ao terminus do Projecto Sal do Atlântico Interreg IIIB

Janeiro-Dezembro

Conteúdos para PDA - Arte Nova

Março-Dezembro

Aveirenses Ilustres

Janeiro-Dezembro

Carta do Património Cultural de Aveiro | inventário

Julho-Setembro

Comemorações e efemérides 2008-2009

Dezembro

Centenário do Regicídio

2.Preservação/Salvaguarda
2.1 Intervenções
No âmbito da temática preservação/salvaguarda fez-se o acompanhamento, nomeadamente
fotográfico

e

descritivo,

de

alguns

processos

de

demolição.

Em

resultado

deste

acompanhamento é efectuada a recolha de materiais que podem ser estruturas parietais,
elementos decorativos que as integram ou de peças que compõem o seu interior.
- Casa Mário Pessoa – acompanhamento da obra.
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Frequência de participação em reuniões formais / Major Pessoa
Data

Assunto

n.º de reuniões

Jan-Dez

Participação nas reuniões semanais

30

Out-Dez

Reuniões internas de concertação

4

Nov-Dez

Reuniões internas de gestão financeira

3
Total

37

2.2 Comissão Consultiva de Património Edificado
Criada com o objectivo de dar cumprimento ao artigo 46.º do PDM de Aveiro e em consonância
com a legislação em vigor, nomeadamente a Lei 107/2001 de 8 de Setembro – Lei que
estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural,
a CCPE está em funções desde Setembro de 2000.
Tal como o definem as Normas de Funcionamento, é sua missão analisar os projectos e as
intervenções previstas em imóveis classificados e em vias de classificação; nos que se situem
dentro dos três núcleos que compõem o centro histórico – Aveiro, Esgueira e Eixo –; e em todos
aqueles cujo carácter arquitectónico e/ou histórico justifique a sua preservação e salvaguarda.
Os critérios que estão na base da selecção dos processos a submeter à sua análise têm
subjacentes os instrumentos de planeamento e de gestão do território em vigor.
A equipa que compõe a Comissão rege-se pelo princípio da pluridisciplinaridade e a
complementaridade de saberes e experiências, fundamental para uma análise completa,
rigorosa e isenta dos vários processos. A reestruturação de algumas das entidades que integram
a Comissão, na sequência do PRACE levaram à alteração da sua designação. Neste sentido são
actuais elementos da Comissão: Delegação Regional de Cultura do Centro [ex-Delegação
Regional de Coimbra do IPPAR], IGESPAR, I.P. [ex-Instituto Português de Arqueologia],
Associação Portuguesa de Planeadores do Território, Delegação Distrital de Aveiro da Ordem dos
Engenheiros; Núcleo de Arquitectos de Aveiro; ADERAV e Dr. Delfim Bismarck. Por motivos de
ausência consecutiva às sessões e de acordo com o previsto no número 5 do Artigo 4.º das
Normas de Funcionamento, o Arq. Walter Rossa deixou de integrar a CCPE em Setembro.
A seguir enumeram-se os processos analisados no âmbito da Comissão Consultiva de Património
edificado:
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Frequência de execução das reuniões formais

Mês

PROCESSOS ANALISADOS

6 de Fevereiro

8/2007; 395/2004; 398/2006; 731/86; 750/2000

6 de Março

239/54; 342/2005; 65/2007; 44/2007; 923/99; 379/95; 88/72, 1339/55; 50/68; 290/06

10 de Abril

107/67; 335/67; 368/97; 818/62

8 de Maio

512/85; 559/96; 694/98

5 de Junho

1085/54; 579/90; 593/97; 84/60; 185/64; 842/65; 946/61

3 de Julho

921/98; 319/92; 457/01; 235/07; 178/04; 377/86

11 de Setembro

88/72; 209/74; 273/2007; 291/95; 319/92; 337/86; 457/91; 694/98; 915/98; 946/61; 1339/96

9 de Outubro

145/82; 303/07; 317/07; 559/96

6 de Novembro

978/58

6 de Dezembro

88/72; 317/2007; 377/86

Número de processos analisados por sessão/mês
12

5

4

3

3
1

em
br
o
Ou
tu
br
o
No
ve
m
br
o
De
ze
mb
ro

to

Se
t

Ag
os

o

0

Ju
lh

Fe
ve

re
iro
Ma
rç
o

-2

4

io
Ju
nh
o

2
0

6

Ma

4

7

Ab
ril

6

11

10

10
8

2.3 Arqueologia
A cultura material representa uma vertente importante do todo que é o património cultural
entendido como valor identitário de uma comunidade. Neste sentido contribui para o
conhecimento dessa mesma comunidade através de um conjunto de vestígios da presença
humana que ajudam a colmatar algumas das lacunas que outros tipos de fontes documentais
deixam em aberto. Esta noção justifica a relevância que assume a Arqueologia no contexto de
salvaguarda e preservação do património.
Áreas de intervenção:
-

“Carta das áreas de sensibilidade arqueológica” | Integração na Carta do Património
Cultural de Aveiro e articulação com as restantes cartas;

-

Forno I de Eixo | continuação do desenvolvimento da proposta de musealização do sítio
em conjunto com a Divisão de Arquitectura Paisagista | realização de reuniões de
trabalho envolvendo também a Junta de Freguesia de Eixo;

-

Forno II de Eixo | informação à tutela [IPA] da destruição do sítio arqueológico;
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-

elaboração de informações técnicas no âmbito de intervenções urbanísticas em espaço
urbano associadas a zonas de elevada sensibilidade arqueológica;

-

avaliação de vários locais com intervenções urbanísticas;

-

Muralha tardo-medieval | delimitação do perímetro e localização aproximada das suas
portas de acordo com a documentação conhecida;

-

Informação técnica no âmbito da área do concelho a abranger pela RAV | comboio de
Alta velocidade;

-

Mamoa de Mamodeiro | visita ao local com elementos da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora de Fátima.

2.4 Conservação e Restauro
A manutenção e reparação são uma parte fundamental do processo de conservação do
património. Estas acções têm que ser organizadas através de uma investigação sistemática,
inspecção, controlo, acompanhamento e provas. Há que informar, prever a possível degradação
e tomar as medidas preventivas adequadas.
Tendo por base o princípio da conservação preventiva como um instrumento privilegiado para a
salvaguarda, bem como a constituição do acervo que integra a reserva municipal, procedeu-se
às seguintes intervenções/diagnósticos e propostas de tratamento:
Cronograma das acções desenvolvidas
Data
Janeiro/
Março

Abril/Maio

Junho/
Agosto

Acções


Acompanhamento das obras de reabilitação da Casa Major Pessoa




diagnóstico e orçamento do quadro Jaime Magalhães Lima
Elaboração do caderno de encargos de conservação e restauro da Igreja de São Domingos –
Sé de Aveiro



Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado |
continuação do projecto em pareceria com UA - monitorização
Acompanhamento das obras de reabilitação da Casa Major Pessoa




Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado |
continuação do projecto em pareceria com UA - monitorização



Apresentação do caderno de encargos de conservação e restauro da Igreja de São Domingos
– Sé de Aveiro
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado |
continuação do projecto em pareceria com UA - monitorização





Setembro /
Novembro








Dezembro




Acompanhamento das obras de reabilitação da Major Pessoa
Apresentação do Caderno de encargos de conservação e restauro da Igreja de São Domingos
– Sé de Aveiro
Restauro de peças das antigas Bienais de cerâmica para o stand da FARAV
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado |
continuação do projecto em pareceria com UA - monitorização
Restauro de peças da Bienal de Cerâmica
Remoção das duas imagens de santos existentes na Praça Melo Freitas e praça 14 de Julho
para o Museu da Cidade
Preparação da remoção do busto de Carlos Roeder, em São Jacinto
Recolha de estátua encontrada num pinhal e tratamento do respectivo processo de doação
ao Museu da Cidade pela Polícia Judiciária
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado |
continuação do projecto em pareceria com UA - monitorização
Restauro de peças da Bienal de Cerâmica
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3. Promoção, divulgação e formação[educação não formal]
Uma das áreas mais importantes em termos culturais e turísticos é, sem dúvida, a questão da
promoção do património local, tendo inerentes as temáticas de formação e de educação em
questões do património cultural, as quais exigem a participação social.
O facto de se ter criado o hábito das visitas a efectuar à área urbana, origina as frequentes
solicitações, muito embora em 2007 se tenha aceite uma pequena quantidade face aos pedidos
efectuados por questões de gestão do Serviço, pelo que se registaram:

3.1 Jornadas Europeias do Património
Na sequência de anos anteriores comemoraram-se, nos dias 28, 29 e 30 de Setembro, as
Jornadas Europeias do Património, este ano com o título Património em diálogo. Uma iniciativa
conjunta do Conselho da Europa e da União Europeia coordenada em Portugal pelo IGESPAR,
I.P.. É seu objectivo primordial permitir o livre acesso a monumentos e sítios, bem como a
actividades culturais nos vários países participantes [em número de 47] com o intuito de
estimular o público a redescobrir e a apreender o saber patrimonial resultando isto num grande
momento europeu e numa experiência de cidadania, traduzida em projectos de cooperação
transfronteiriça.
Imbuída neste espírito e ciente do seu papel na sensibilização e divulgação do
património cultural como formas privilegiadas para garantir a sua salvaguarda e preservação, a
Câmara Municipal de Aveiro associou-se ao evento programando várias iniciativas sob o título
Venha [re]conhecer Aveiro com o Museu da Cidade; Aveiro. Objectos fazem História:

Dia
28

a

30

Local
de

Cidade

Acção
Concurso fotográfico | Diálogos instantâneos
Venha [re]conhecer Aveiro com o Museu da Cidade | visitas

Setembro
Museu da Cidade

à cidade e núcleos museológicos
Aveiro. Objectos fazem História

3.2 Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro
O Prémio de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro, ultima iniciativa da Mostra de Arquitectura e
Urbanismo de Aveiro, com o intuito de reconhecer os bons exemplos de intervenção
arquitectónica e urbanística do concelho.
Contando com a parceria da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos, efectuaram-se as
reuniões conducentes á atribuição do prémio que decorreu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, no dia 29 de Março.
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3.3 Recriação da Venda de Peixe a Retalho de fins do século XIX
A exemplo dos anos transactos a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia da Vera
Cruz promoveram e organizaram a “Recriação da venda do peixe a retalho de fins do século
XIX”, com o objectivo de mobilizar a memória dos grupos etários mais elevados e, em
simultâneo, despertar curiosidade dos mais novos para as questões identitárias.
Iniciativa de forte carácter histórico alusiva a factos importantes para a cidade de Aveiro, fiel a
tradições da época a que remonta, teve uma forte participação de várias associações locais.
Contou com cerca de 150 figurantes, trajados a rigor e representando “papéis específicos” que
animaram a zona da Praça do Peixe e Cais dos Mercantéis, na companhia de cerca de 30
artesãos que trabalharam ao vivo.

3.4 I Feira Internacional do Sal Artesanal
Acção desenvolvida no âmbito do projecto Sal do Atlântico | Interreg IIIB, com o objectivo de
valorização e promoção do produto para consequente valorização do salgado aveirense. A
iniciativa contou com a participação de sítios nacionais e internacionais produtores de sal
artesanal:
- Aveiro;
- Figueira da Foz,
- Rio Maior;
- Alcochete;
- Sado;
- Tavira;
- Castro Marim
- Eslovénia
- Itália
- Espanha
- França
As várias actividades programadas incluíram:
- Inauguração da itinerância da exposição Sal do Atlântico;
- Apresentação público da fase de diagnóstico do Estudo de Mercado do Salgado
Aveirense;
- Animação com grupos locais;
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3. 5 – II Encontro de São Gonçalinho de Aveiro
A popularidade de São Gonçalo não se limita a Aveiro, onde curiosamente, é conhecido por São
Gonçalinho, repercutindo-se por um conjunto de outros locais/comunidades. A peculiaridade
dos festejos em torno do santo deram mote para a realização de um segundo encontro onde se
debateram as várias facetas do culto popular.
Em simultâneo, pretendeu-se dar um cunho actual aos festejos realizados em Janeiro aliando a
contemporaneidade à tradição.
Em colaboração com a Mordomia da Festa de São Gonçalinho 2007 e com o Departamento de
Comunicação e Arte da UA, a Câmara elaborou o programa científico do encontro que teve lugar
no dia 24 de Novembro. Dinamizaram o evento a Confraria Gastronómica de São Gonçalo e o
Grupo Poético de Aveiro.
Neste contexto foram, ainda, celebrados um protocolo e um acordo de parceria, entre a
CMAveiro e a UA, para programação do encontro e o lançamento de um cd-rom.

3.6 Avenida de Arte Contemporânea
Parceria entre o Instituto das Artes, a CMAveiro e a Universidade de Aveiro visa trazer para
Aveiro cerca de 262 obras de arte contemporânea que constituem o acervo do IA.
Actividades desenvolvidas:
-

levantamento e transporte para Aveiro das obras do IA que se encontravam no Palácio
Foz, em Lisboa;

-

concretização da exposição “Mostra #2” no Edifício da Antiga Capitania;

-

registo e inventário das obras que se encontram no Museu da Cidade;

-

realização de reuniões de trabalho da Entidade Gestora;

3.7 Comemorações
As efemérides são marcos relevantes na vida da comunidade. Actuam como elemento de ligação
e de união realçando o sentimento de pertença... são sinónimo de Identidade. Uma identidade
que vai da esfera local ao todo nacional espelhando o sentido de cidadania que preside à
existência do ser humano e o identifica com um determinado território e uma população.
Essa identificação reflecte a acção da memória, uma memória que, por sua vez, resulta de uma
construção social de fenómenos colectivos expressivos e congregadores de união da
comunidade, ou de comunhão de sentimentos numa perspectiva de discurso nacional. Deste
modo, a memória funciona como uma fidelização e confirmação da realidade histórica, pelo que
se assume, numa perspectiva agostiniana, como “o presente do passado”.
Aproveitando o ano das várias comemorações com relevo para a vida e identidade do Município
de Aveiro propõe-se a realização de um encontro em que se possam debater as diversas
vertentes que assumem tais festividades. De uma consciência identitária, a uma forma de
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afirmação política e social, passado por expressões da cultura popular e das vivências da
comunidade até às modas e tendências de cada época, todos serão possíveis temas a
desenvolver convidando, para o efeito, um conjunto de investigadores e especialistas. No fundo,
pretende-se uma perspectiva e um olhar diferente, mais sério, sobre as festas e comemorações.
Objectivos:
-

assinalar as várias efemérides nacionais e locais;

-

valorizar aspectos da história de Aveiro;

-

contribuir para a divulgação e conhecimento de factos e momentos da História;

-

reforçar o sentimento de identidade;

-

estimular a participação activa da comunidade local;

-

fomentar actos de cidadania;

a) Mártires da Liberdade
No âmbito do acto que assinalou os 179 anos da morte dos Mártires da Liberdade, comemorado a
16 de Maio, foi recolocada, na Avenida Dr. Lourenço Peixinho o Monumento aos Mártires que se
encontrava em reserva.
b) 10 de Junho | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Assinalando o dia de maior significado para o país, foi hasteada a bandeira nacional e entoado o
Hino.
c) Dia internacional dos Monumentos e Sítios | 18 de Abril
Comemorou-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, este ano sob o tema Território: um
património plural. No intuito de se associar às referidas comemorações assinalando o dia em
Aveiro, a Câmara Municipal abriu a Igreja das Carmelitas, um espaço de relevo entre o
património cultural do Município e cuja presença no espaço urbano foi sendo moldada com o
decurso dos tempos.
Em paralelo com a abertura do templo realizou-se uma visita guiada ao mesmo bem como à sua
envolvente, no intuito de explicar as mutações de que foi alvo para se ajustar à praça que lhe
surge fronteira.

Designação da

Monumentos/sítios

actividade/percurso

contemplados

Memórias

da

Igreja

das

Carmelitas

-

abertura

da

Igreja
Carmelitas

das

Horário

Outras

Público alvo

Organização

informações
14h
19h

-

Entrada livre

Todos

os

interessados

Museu

da

Cidade (CMA)

Igreja ao público, convidando
à partilha de memórias e
lembranças vividas naquele
espaço.
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As Carmelitas de Aveiro no

Igreja

Espaço

e

guiada

à

Carmelitas

Tempo...

Visita

Carmelitas

Igreja

das

envolvente

num

das

17h45

e

contexto

espaço-temporal

do

Local

de

encontro
Igreja

Todos

os

interessados

Museu

da

Cidade (CMA)

das

Carmelitas.
Pré-inscrição

desenvolvimento urbano de

limitada a 25

Aveiro.

pessoas.

d) Dia Internacional dos Museus | 18 de Maio
O Museu da Cidade no âmbito do tema “Museus e Património Universal” proposto pelo ICOM
[Internacional Council of Museums] para as comemorações do dia 18 de Maio, Dia Internacional
dos Museus, desenvolveu diversas actividades de animação sócio-cultural nos espaços urbanos da
cidade. Sob o mote Travessias Culturais foram explorados alguns símbolos característicos da
cidade, tais como as pontes, os moliceiros e os canais da Ria, enquanto palco das actividades.
Desta forma, o Museu da Cidade, através de acções orientadas para a participação dos povos
imigrantes, residentes no concelho de Aveiro, pretendeu estabelecer, metaforicamente, uma
mensagem de intercâmbio cultural.
Foram parceiros desta actividade: Associação Parceiros da Amizade; Associação Mon a Mon;
Associação Malê; Associação para a Cooperação Cultural Portugal-China; Colaboradoras das
Festas S- Bernardo Florido.
Objectivos:
- Abrir as portas do Museu da Cidade às comunidades imigrantes locais;
- Estabelecer um intercâmbio cultural entre nações mediante o recurso a diferentes
linguagens, aplicadas em ambientes e símbolos característicos da cidade de Aveiro;
- Pretende-se transmitir metaforicamente a mensagem de travessias culturais através
das pontes e moliceiros enquanto elementos dinâmicos e receptores de novas
experiências e culturas.
Actividades:
A decoração das pontes da cidade e dos moliceiros para revelar as tendências artísticas e/ou de
folclore do seu país natal;
- A interpretação de músicas populares/tradicionais através do canto e/ou da dança;
- A apresentação de produtos, objectos e de expressões artísticas características do seu
país de origem;
- Desfile de moliceiros pelo canal da Fonte Nova.
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e) Dia Internacional da Hipertensão | 15 de Maio a 1 de Junho
Actividade realizada em parceria com o Serviço de Saúde da CMAveiro, sob o título Sabores no
Museu.
Actividades:
Exercício Físico - Jogos tradicionais com a alusão e introdução de alimentos, tais como:
- Corrida de sacos de batata; [Praça Joaquim Melo Freitas];
- Jogo da bolacha [integral]; [Praça Joaquim Melo Freitas];
- Jogo do lenço; [Praça Joaquim Melo Freitas];
- Oferta para os vencedores de amostras de sal de Aveiro.
Recordação do dia - Ateliers de expressão plástica e artística | [Museu da Cidade]:
- Decoração de tubos de ensaio com sal e outros alimentos;
- Decoração de suportes de madeira com o recurso a alimentos [massas, feijões, milho,
sementes, grão-de.bico; sal, etc];
- Criação de carimbos de alimentos.

3.8 Aveirenses Ilustres | Ciclo de Conferências
Um território, uma comunidade tem nas suas personalidades um dos seus símbolos e motivos de
identidade. São no geral nomes de pessoas que, por nascimento ou adopção, se interessaram
pela sua comunidade e procuraram promover o seu desenvolvimento e afirmação. No intuito de
lembrar várias das personalidades marcantes para a vida de Aveiro [Dr. Lourenço Peixinho, José
Estêvão, Antónia Rodrigues, João Afonso de Aveiro, João Jacinto Magalhães, Princesa Santa
Joana, António Rocha Madahil, Luís Gomes de Carvalho, Von Haff, Mário Duarte, Alberto
Souto...] está a ser programado um conjunto de palestras, a decorrer no último trimestre do
ano.
Objectivos:
- preservar a identidade e a memória colectiva local;
- homenagear personalidades que, activamente, deram o seu contributo para o
desenvolvimento sociocultural e político-económico da região;
- valorizar a historiografia local;
- formar pedagogicamente públicos.
Acções desenvolvidas:
- Organização, promoção e execução das palestras e exposições alusivas aos seguintes Ilustres /
homenageados: Alberto Souto, António Gomes da Rocha Madahil e Mário Duarte. O restante
programa estende-se pelo ano de 2008 como é visível no quadro seguinte:
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3.9 V Seminário Internacional de Construções de Terra
Iniciativa organizada pelo Departamento de Engenharia Civil da UA; Divisão de Arquitectura
Paisagista da CMA; Escola Superior da Gallecia; Fundação Convento da Orada e Associação
Centro da Terra
No âmbito da organização do seminário que trouxe a Aveiro um conjunto de especialistas em
arquitectura da terra, foram desenvolvidas diversas iniciativas:
-

programação e concretização da Recriação histórica “Fabrico tradicional de adobes”;

-

preparação do concurso fotográfico “Construções em Terra em Aveiro... e no resto do
mundo” [elaboração de regulamento e lançamento do concurso] com o objectivo de
difundir a construção contemporânea em terra e de sensibilizar as populações para a
importância da conservação e reabilitação das construções em terra. Promoção do
concurso de fotografia;

-

concepção e montagem da exposição sobre “Fabrico tradicional do adobe” [12 de
Outubro].

-

levantamento de antigos fabricantes de adobes no concelho de Aveiro com recolha de
testemunhos orais;

-

Localização e registo fotográfico de fornos tradicionais de queima de cal;

3.10 Percursos
Iniciativa realizada com o Teatro Aveirense coordenada e coreografada por Ana Figueira.
Composta por três apresentações ao público, a iniciativa foi concebida com uma intervenção na
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área da dança que, percorrendo os espaços do Museu da Cidade, permitiu ao espectador
apreciar coreografias e repensar a forma de interacção com o espaço.

3.11 Prémio de Geoconservação 2007 | candidatura
A Câmara Municipal de Aveiro recebeu do Grupo Português da ProGEO [Associação Europeia para
a Conservação do Património Geológico] um convite para se candidatar ao Prémio de
Geoconservação que tem como objectivos:
-

distinguir os melhores exemplos de conservação do Património Geológico promovido
pelas Autarquias;

-

estimular uma reflexão crítica sobre a necessidade de conservar o Património Geológico
e incentivar as Autarquias a adoptar estratégias e procedimentos;

-

divulgar e sensibilizar o público em geral para o reconhecimento do valor do Património
Geológico como parte integrante do Património Natural.

Tendo em linha de conta a realidade do nosso concelho e a especificidade de que se reveste a
laguna, em particular a área do salgado considera-se que o Ecomuseu Marinha da Troncalhada
reúne as condições necessárias para ser candidatado, explorando a sua dupla vertente de
geologia intervencionada pelo homem e de um equipamento cultural que visa a preservação,
salvaguarda, valorização e promoção de património natural e cultural de Aveiro. O facto do
Ecomuseu desenvolver já um conjunto de iniciativas que englobam a temática da geologia
revela, também, o quanto a Autarquia reflecte na sua actuação os objectivos que regem a
atribuição do referido Prémio.
Neste contexto foi formalizada candidatura ao Prémio de Geoconservação 2007. Em observância
ao regulamento de atribuição, o processo de candidatura foi subscrito por um geólogo, tendo
sido, para o efeito, estabelecido contacto com o Departamento de Geociências da Universidade
de Aveiro na pessoa da Doutora Cristina Bernardes.

4. Gestão de património cultural
4.1. Carta do Património Cultural de Aveiro| Inventário
A Carta do Património Cultural de Aveiro [CPCA], dando cumprimento à Lei 107/2001, de 8 de
Setembro, pretende ser um instrumento de trabalho estratégico, essencial ao desejado
conhecimento e ao delinear e concertar das vertentes de actuação no território, ou seja às
acções de planificar e gerir, de forma articulada e integrada, os diversos bens, acrescentando ao
seu intrínseco valor identitário um papel activo como motor do desenvolvimento sustentável
local. No fundo procura criar-se um instrumento de gestão territorial do património cultural
articulado com os restantes instrumentos aos quais vai recolher dados essenciais e para os quais
igualmente contribui.
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A carta municipal do património deverá, então, permitir conhecer o património cultural
e aplicar esse conhecimento na sua salvaguarda, protecção e valorização através de um
processo dinâmico e cumulativo que se repercute na qualificação e reconhecimento oficial da
acção dos agentes directamente envolvidos na sua gestão e respectivas estratégias e directrizes,
bem como na consciencialização e fruição da comunidade e dos cidadãos em geral.
A sua dimensão procura, antes de mais, dar resposta às questões e preocupações que se
colocam, directamente, à Divisão de Museus e Património Histórico no decurso normal da sua
linha de acção na salvaguarda e valorização do património cultural local, no desenvolvimento de
um trabalho coerente e responsável, tanto internamente como junto dos munícipes e do público
em geral. Neste mesmo sentido, a CPCA vai ao encontro da necessidade sentida de articulação
com outras unidades orgânicas da Autarquia as quais, actuando sobre o território se confrontam,
a cada passo, com os bens patrimoniais. O objectivo passa pelo estabelecimento de uma relação
de reciprocidade que garanta a recepção de contributos para a definição de directrizes e a
partilha de um instrumento de trabalho útil e válido, sendo tendo em conta que se trata de um
documento-processo.
Acresce a esta realidade o intento de ver reconhecido e certificado esse instrumento por
forma a tornar as suas directrizes eficazes e válidas no universo da definição das políticas de
salvaguarda, protecção, valorização e fruição do património cultural.
Prosseguindo o intento de obter o conhecimento como veículo para a salvaguarda e
valorização, a CPCA compreende um conjunto de carta temáticas que vão ao encontro dos bens
patrimoniais de Aveiro: Edificado; Arte Nova; Património religioso; património móvel
[Invent’Arte]; património azulejar [Banco do Azulejo]; zonas de sensibilidade arqueológica;
Vestígios; Ria de Aveiro e Arte Pública.
Objectivos:
- conhecer a realidade patrimonial do concelho de Aveiro;
- executar o levantamento do património cultural em consonância com o quadro
legislativo em vigor [Lei 107/2001 de 8 de Setembro] e com as cartas, convenções e
recomendações internacionais;
- criar um instrumento de trabalho eficaz;
- analisar o conteúdo e as potencialidades desse património;
- definir estratégias de protecção, salvaguarda e valorização do património cultural
local;
- integrar o património cultural de Aveiro nos instrumentos de gestão territorial;
- implementar uma gestão integrada dos bens patrimoniais;
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- sistematizar percursos e actividades que garantam a correlação entre bens
patrimoniais;
- divulgar os resultados obtidos no sentido da preservação, salvaguarda e fruição;
- beneficiar o concelho e, em última instância, o país numa perspectiva económica,
cultural e turística;
- Promover a cidade e a região de Aveiro no panorama cultural nacional e internacional;
- Rentabilizar as políticas culturais incentivando a sustentabilidade económica;
- Fomentar a formação para a fidelização dos públicos existentes e alargamento a novos
segmentos;
- Incentivar à participação e partilha de experiências e de bens da comunidade local na
actividade cultural do Município.
Acções desenvolvidas em 2007:
-

Continuidade do levantamento e sistematização da legislação;

-

Disponibilização na intranet de dados relativos a diversos arruamentos da freguesia da
Vera Cruz;

-

Impressão de carta temáticas com respectiva revisão de dados e de actualização;

-

Levantamento fotográfico;

-

Marcação e rectificação de coordenadas geográficas;

-

georeferenciação de cerca de 860 imóveis em SIG;

a) Inventário do património edificado
-

Freguesias:
- Freguesia de Aradas: 54 edifícios inventariados
- Freguesia da Vera Cruz: 403 edifício inventariados
- Restantes freguesias: 403 edifícios inventariados

b) Invent’Arte
- apresentação pública do projecto;
- elaboração das Normas de procedimentos internos;
- recolha das peças que se encontravam no cofre da Autarquia;
- recolha da pintura dispersa em várias instalações da Câmara Municipal e das Juntas de
freguesia;
- inventario de periódicos existentes em reserva;
- recolha de peças do Instituto das Artes
- identificação das peças da primeira exposição oficial do Museu da Cidade;
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- inventário da colecção de postais de Eduardo de Sousa Mamede;
- avaliação do espólio da Fábrica Aleluia;
- inventariação da colecção de medalhas existente nos Paços de Concelho;
- remoção dos santos dos Arcos;
- avaliação das peças do Cine-Avenida;
- recolha de peças existentes nos Paços de Concelho;
- arrumação da sala de recepção de peças do Museu

Carta do Património | índices tipológico de acção

diagnóstico
3%

Inventário
34%
georeferenciaç
ão
63%

Invent’Arte | índice de obras inventariadas por edifício/Serviço

Reserva MC
Biblioteca
Capitania
Casa da Cultura

613

Casa da Juvent ude
CCCA
DSU
12
152
7

26
12

8

6

6

J.F. Glória
Paços de Concelho
P Feiras e Expo
Residência oficial

61

46

Teatro Aveirense
Tribunal

10
13

Gestão de colecções
Acção
Doações

Obras
Ao exterior
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À Autarquia






Empréstimos

Incorporações

Fotografia seleccionada para a Bienal de Arte
Contemporânea | Ana Teresa Vicente
Homenagem a Gustav Klimt | João Lemos
Estátua representando anjo | Polícia Judiciária
Publicações de António Gomes Rocha Madahil | Maria
Helena Quadros Sampaio Camejo
Tartaruga de Buchenell [Expo 98]| Fábrica da Ciência Viva
Retábulo em talha dourada da Capela da Quinta de
Taboeira | Fábrica da Igreja Paroquial de Esgueira

Ao exterior




Ao interior



Imagoteca



fotografias premiadas do concurso Construções em terra



11 Pinturas da exposição Holocausto | Quintas

Aquisição

4

3
Doações

2

Empréstimos
I ncorporações

1

Aquisições

0

Exterior

Interior

c) Plano de Preservação e Salvaguarda do Azulejo – Banco do Azulejo
Desde o início da produção local, no século XVII, as fábrica de azulejo, contribuíram para o
enriquecimento socioeconómico da região, bem como para a nobreza das suas fachadas. Perante
a riqueza de padrões produzidos, a sua presença na cidade distingue-se das restantes tornando-a
caleidoscópia.
A Câmara Municipal de Aveiro com a consciência que é o contexto in situ que dá significado a
este material, considerou fundamental a criação de um Plano de Preservação e Salvaguarda do
Azulejo Aveirense. Constituiu, assim, o Banco do Azulejo de Aveiro, para que todos os
aveirenses que possuam fachadas azulejares com problemas conservativos a ele possam
recorrer. É prestado aconselhamento técnico, encaminhamento para a reprodução fidedigna de
réplicas e, em casos de pequenas falhas, a doação de azulejos com a mesma tipologia,
presentes em Reserva Municipal.
Acções desenvolvidas:
- conversão para Matriz da base de dados dos 180 edifícios com revestimento azulejar
total ou parcial inventariados;
- contacto com a EDP para salvaguarda dos painéis azulejares de autoria de Cândido
Teles, Jeremias Bandarra e Vasco Branco;
- realização de diagnósticos solicitados por particulares;
- emissão de informações técnicas no âmbito de processos de obras particulares;
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- elaboração de caderno de encargos da Casa Major Pessoa;
- elaboração de caderno de encargos da Igreja de São Domingos | Sé de Aveiro;
- avaliação e aconselhamento na recuperação de azulejos de edifício do Largo da
Biblioteca Municipal;
- avaliação do espólio azulejar em reserva para integração em espaço expositivo;
- elaboração de Carta de Risco com definição de níveis de salvaguarda;
- elaboração das Normas do Plano de Preservação e Salvaguarda do Azulejo de Aveiro;
- desenvolvimento de contactos com o projecto SOS Azulejo conducentes à realização de
Seminário Internacional, em Aveiro.

Tipologia de Azulejos
Semiindustriais

Industriais

Estados de Conservação
Regular
Bom

Deficiente
Mau

Muito Bom

Prioridades de Salvaguarda
Média

Máx ima

Mínima
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Índice global de salvaguarda
Parâmetros assumidos [nota explicativa]:
Cartas temáticas / Inventário | diversidade tipológica de cartas temáticas que se integram na
Carta do Património Cultural de Aveiro
Intervenção | acompanhamento de obras e/ou demolições, recolha de materiais;
Diagnóstico | análise de situações de risco, detectadas pela Divisão ou solicitadas pelo Município
e por outros
Medidas preventivas | elaboração de instrumentos de gestão e salvaguarda excluindo as
campanhas de sensibilização que se integram no capítulo da promoção, divulgação e formação
Promoção | difusão pública dos instrumentos de gestão referidos no item anterior

Diagnóstico
49%

Intervenção
35%

Promoção
2%
Cartas
temáticas/inventário
10%

Medidas preventivas
4%

d) Museu Virtual de Arte Pública
Museu Virtual de Arte Pública é uma acção do Ministério da Cultura | Delegação Regional da
Cultura do Centro, à qual a Câmara Municipal de Aveiro se aliou. Este consiste num portal
temático que reúne informação relativa aos diversos constituintes que congregam actualmente a
arte concebida para a via pública e que se insere de forma significativa no actual tecido
urbanístico nacional, tal como a escultórica e os painéis cerâmicos.
Acções desenvolvidas:
- actualização da base de dados;

4.2 Aveiro Arte Nova | Estratégia Integrada de Salvaguarda e Promoção
Rede Nacional: Câmaras Municipais de Leiria, Figueira da Foz, Cascais, Porto, Ílhavo, Vila Nova
de Gaia, Loures, Espinho, Estarreja, Caldas da Rainha e Lisboa. Rede Internacional: Riga,
Barcelona e Bruxelas.
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O projecto Aveiro Arte Nova – Estratégia Integrada de Salvaguarda e Promoção consiste
basicamente, na criação de uma Rede Nacional e Internacional de Arte Nova. Esta tem como
principal objectivo promover a Arte Nova na sua vertente turístico-cultural. Um outro princípio
é criar um grupo de trabalho composto por várias cidades nacionais e europeias que procuram a
partilha de conhecimentos através da promoção de eventos como colóquios, exposições,
publicações e, eventualmente, a criação de um centro de documentação.
A Câmara Municipal de Aveiro ao decidir candidatar-se ao referido projecto tem como intuito o
reconhecimento público da importância do núcleo Arte Nova de pendor decorativo, afirmandose na sua diferença, o que sintetiza a verdadeira essência do movimento.
Neste período foram desenvolvidas as seguintes acções:
- Reuniões internas de concertação entre os diversos departamentos da Câmara para o
definição de metodologias, cronogramas e executantes por Serviço para a “Bolsa de
Salvaguarda Arte Nova” [DDPT, DGUOP, DMPH, DPGOM].
- desenvolvimento de contactos com Barcelona e Riga com objectivo de se iniciar o
website com sistema e-learning;
- Candidatura ao Projecto “NOUVEAU” liderado pelo Município de Lucca, Itália. Visa entre
outras coisas, a realização de exposições itinerantes sobre Arte Nova e a edição de
roteiros sobre as cidades envolvidas/municípios parceiros;
- Rede Nacional de Municípios Arte Nova - reunião com Departamento Jurídico sobre a
elaboração do Contrato Consórcio; contactos com parceiros para implementação do
primeiro ciclo de actividades incluindo exposição itinerante [aquisição de expositores];
- III Festival Modernista de Barcelona | participação conjunta do MCidade: núcleo Arte
Nova, com a Região de Turismo Rota da Luz

4.3 Criar Comunidades à Volta do Património
Projecto que pretende dar a conhecer e divulgar o património edificado aveirense junto de
públicos diversificados, tais como a comunidade escolar, seniores, jovens e turistas, através da
programação de um conjunto de eventos e actividades de âmbito turístico-cultural. Surgiu no
âmbito da Medida 1.1, Acção 3 do Programa Operacional de Cultura (POC). São seus grandes
objectivos:
-

potenciar a utilização cultural de diversos espaços da cidade de Aveiro, promovendo
a fruição de cultura e animação dos mesmos;

-

valorizar o património através do conhecimento;

-

dinamizar os monumentos/imóveis do concelho democratizando o acesso do público
aos mesmos;

-

fomentar a cooperação entre os diversos organismos com interesse cultural;

-

oferecer uma dimensão pedagógica e lúdica da cultura.
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Os parceiros CMA, IPPAR, Fundação João Jacinto Magalhães, Teatro Aveirense, Universidade de
Aveiro, Museu de Aveiro e Região de Turismo Rota da Luz traçaram como eixos de actuação:
-

pedagógico-turístico | dar a conhecer o património edificado aveirense através de
criação de percursos e visitas guiadas;

-

animação | criar novos olhares sobre a cultura a partir da proposta de espectáculos
ateliers e cursos;

-

comunicação/promoção

|

entender

Aveiro

como

cidade

onde

existem

monumento/imóveis que são “contadores de histórias” e “abrigos de memórias”.
Acções desenvolvidas:
- elaboração de relatório final;
- desenvolvimento do percurso temático “do Barroco à Arquitectura Contemporânea”;
- realização do Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro;
- assinatura dos acordos de parceria e apresentação pública do projecto,
- aquisição e adjudicação de áudio-guias;
- criação dos conteúdos para os áudio-guias;
- desenvolvimento dos conteúdos do percurso do Salgado Aveirense

4.4 Museave – Esteios, Rumos Cruzados
Financiado

pelo

POSI,

constituiu

base

deste

projecto

a

valorização

de

narrativas

[contextualização histórica da origem do Museu, a importância da Ria e do Sal, os materiais de
construção do edifício, a vivência conventual], de espaços e dos equipamentos do Museu de
Aveiro [Entidade Principal] e dos seus parceiros Freguesia de Ouça – Câmara Municipal de Vagos,
Museu da Palhaça – Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o Ecomuseu Marinha da
Troncalhada e Museu Etnográfico de Requeixo – Câmara Municipal de Aveiro. Com este projecto
pretende-se cruzar o saber acumulado e a herança patrimonial e estabelecer de modo criativo
os suportes [aplicações na área da informática] para a concretização do projecto e os meios
para a transmissão de conteúdos. Deste modo, é esperado contribuir para a integração das
crianças, jovens, dos grupos de interessados num movimento cultural onde a história se [re]vive.
Como resultado é esperado criar produtos materiais que sirvam de ferramenta pedagógica,
recreativa e informativa [edutainment], constituídos com base nos conteúdos das Entidades
envolvidas e acessíveis via Internet, funcionando de forma optimizadora e inovadora.
Muito embora o período de vigência dos projecto tenha terminado em 2006, foi dada
continuidade ao mesmo extra co-financianciamento, a qual se traduziu nas secções:
- apresentação pública do produto criado pelo projecto: www.eraumavezemaveiro.com
- formalização de candidatura ao prémio: FI@mp2007 destinado a premiar os produtos
multimédia de cariz lúdico-didáctico associados a museus;
- tradução dos conteúdos e adaptação do site para língua inglesa;
- manutenção e actualização dos conteúdos do site;
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- registo de Direitos de Autor sobre o produto digital.

4.5 MEMORI | Mobile Education Movement
A emergência da Sociedade de Informação tem implícito o desenvolvimento da tecnologia de
comunicação e da Informação usada para permitir o acesso a fontes extensivas de informação,
sejam elas obtidas através da Internet ou dos telemóveis de terceira geração [3G], traduzindose num ganho de qualidade de vida e de autonomia em realidades distintas como a educação, o
lazer e mesmo no trabalho.
Neste contexto, o projecto Memori apresenta-se como um instrumento de trabalho
potencialmente inovador na área da preservação, difusão e fruição do património cultural
europeu. Pretende-se, através das tendências de convergência tecnológica actuais, criar um
conjunto de produtos e serviços de informação multimédia baseados na Internet e na tecnologia
3G capazes de ser usados em diversos contextos que contemplam a educação, o turismo e a
investigação académica associada ao património cultural.
Projecto desenvolvido em parceria com Departamento de Comunicação e Arte da Universidade
de Aveiro; Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, CENTAC.media; Região
de Turismo da Rota da Luz; Associação de Municípios das Terras de Santa Maria.
Acções desenvolvidas:
- participações em reuniões no âmbito do projecto.

4.6 INTERREG IIIB “Sal – Salinas do Atlântico”
O desenvolvimento económico e social produzido no século XX provocou um desaparecimento
dos modos tradicionais de vida, a redução drástica e o abandono da produção artesanal de sal e
por consequência a deterioração do meio ambiente: a perda do know-how e do património
cultural. O objectivo da dimensão transnacional do projecto, financiado por fundos
comunitários, é fundamental para a eficácia das medidas a desenvolver:
-

estabelecer uma rede de Salinas Tradicionais do Arco Atlântico para o
desenvolvimento turístico: logo comum – Rota do Sal;

-

descobrir um novo e inovador produto conhecido como produção de sal artesanal;

-

definir um valor europeu de qualidade do sal como produto alimentar;

-

formação de novos marnotos para assim respeitarem as normativas definidas nos
valores de qualidade;

-

fomentar o associativismo dos produtores de cada salina;

-

promover o intercâmbio e relação dos salineiros;

-

cooperação para a investigação na área do meio ambiente

Pág. 232

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Durante o ano de 2007 foram desenvolvidas as acções previstas no caderno técnico-financeiro
destacando-se:
- Estudo do Salgado de Aveiro | apresentação pública da fase de diagnóstico; realização
de reuniões periódicas e apresentação de relatórios de progresso e relatório final;
- Consultoria histórica | desenvolvimento de conteúdos para base de dados;
- definição do projecto de arquitectura do centro Interpretativo e de monitorização
ambiental | POLIS;
- contributos para a organização da Rota do Sal do Atlântico;
- Formalização de uma estrutura associativa ao nível local [Associação de Produtores e
Marnotos da Ria de Aveiro] e ao nível nacional [Federação Nacional de Produtores de Sal
Artesanal – FENASAL];
- Integração na Direcção da Associação de Produtores e Marnotos da Ria de Aveiro;
- Revisão do PDM | realização de reuniões;
- Curso de salicultura tradicional de Aveiro | acção de formação para reconhecimento
da profissão de marnoteiro;
- I Feira Internacional do Sal | acção integrada na valorização e promoção do produto
para consequente certificação do salgado aveirense;
- participação na Feira Internacional de Sal em Cádis;
- participação com formando e formador no Curso de Guias de Salinas, em Vitória, Alava
[Espanha];
- inserção de conteúdos no website do projecto com vista à promoção dos resultados;
- definição do conceito e pré-programa do Centro Interpretativo e Ambiental, bem como
dos percursos de ligação com a Marinha da troncalhada;
- participação em várias reuniões nacionais e internacionais no âmbito do projecto:

Data

Local

Assuntos

Participantes da
CMA – nº

4 Janeiro
22 Janeiro

Aveiro
Aveiro

20-23 Fevereiro
22-23 Março
23 Abril

Alava, Espanha
Castro Marim
Aveiro

24 Abril

Aveiro

7 Maio

Aveiro

14 Maio
12 Junho

Lisboa
Aveiro

4 Julho

Aveiro

12 Julho

Aveiro

Reunião de organização da estrutura associativa local
Reunião com UA sobre Curso de Salicultura
tradicional de Aveiro
Formação de guias de salinas
Comité Técnico
Reunião interna sobre execução financeira do
projecto
Reunião com o Sr. Vereador e o Departamento de
Obras Municipais para implementação de infraestrutura
Reunião para formalização da associação de
produtores locais
Reunião para constituição da Fena.Sal
Reunião com vereador e o Departamento de Obras
Municipais para implementação de infra-estrutura
Reunião Estudo do Salgado – discussão de estratégias
e cenários
Reunião para implementação da base de dados da
consultoria histórica

2
2
2
2
2
4

3
2
5
5
7
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14 Julho

Aveiro

30 Julho

Aveiro

31 Julho

Aveiro

31 Julho

Aveiro

24 Agosto

Aveiro

6 Setembro
13 Setembro
17-19 Setembro
28 Setembro
10 Outubro
22 Outubro
26 Outubro
29 Outubro
30 Outubro
13 Novembro
14 Novembro
20 Novembro
23 Novembro

Aveiro
Aveiro
Santa Lúcia,
Canárias
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro

28 Novembro
29 Novembro

Aveiro
Aveiro

6 Dezembro

Aveiro

Reunião com Repartição de Finanças sobre as
Matrizes Prediais associadas às salinas
Reunião com gabinete de arquitectos responsável
pelo projecto de infra-estruturas
Constituição formal da associação de produtores –
celebração de escritura
Constituição legal da Fena.Sal – celebração de
escrituras
Reunião com o Departamento Jurídico sobre infraestruturas
Reunião do Estudo do Salgado – conclusão do estudo
Reunião de direcção da APMRA
Comité de Orientação final
Reunião de Direcção APMRA
Reunião da Direcção da APMRA
Reunião da Direcção da APMRA
Reunião com Coordenador Nacional do projecto
Reunião da Direcção e da Mesa da AG da APMRA
Assembleia Geral | eleição dos corpos sociais
Reunião com Governador Civil
Projecto percursos pedonais com o DDPT
Reunião da Direcção da APMRA
Reunião do Estudo do Salgado – definição de
apresentação dos resultados
AG da APMRA
Reunião para implementação da base de dados
resultante da consultoria histórica
Reunião da Direcção da APMRA

2
3
16
5
2
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
2
1

4.7 Protocolos
a) Cedência de barcos moliceiros
O barco moliceiro simboliza um dos valores culturais de Aveiro, a herança de uma das suas
actividades económicas e um reflexo da estreita ligação das populações locais com a Ria. A sua
fisionomia perfeitamente adaptada à sua funcionalidade e às características da laguna; a sua
rica paleta de cores e a iconografia dos seus painéis, para além da sua associação a uma certa
arte tradicional de construção naval, justificam a sua especificidade e o seu valor enquanto
peça etnográfica e, em primeira instância, bem identitário da comunidade.
Ciente desta realidade e pretendendo valorizar e revitalizar esta referência cultural, a Câmara
Municipal de Aveiro empenhou-se a na construção e manutenção destas embarcações. Preside a
esse empreendimento o objectivo de conjugar a preservação da memória de outras épocas a
uma noção de património vivo inteiramente adaptado às exigências impostas pelos tempos
actuais. Hoje, os bens culturais, entendidos como bens diferenciadores de uma comunidade, e
portanto congregadores de interesses variados, assumem um papel fundamental como factores
de desenvolvimento económico, social e cultural local traduzido no dinamismo turístico que
impelem a um sítio.
Neste contexto entende-se que só envolvendo directamente os agentes responsáveis pelo
património e pela acção cultural, bem como pelo turismo, ao nível local/regional, na dinâmica
patrimonial, numa expressão de cidadania activa, consciente e de comprometimento com o bem
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comum, se podem prosseguir os interesses da comunidade e valorizar, verdadeiramente, os bens
culturais.
Compartilhando esse espírito e com o intuito de dar resposta a questões no âmbito da
preservação e promoção da Ria de Aveiro e das suas artes tradicionais foram assinados
protocolos de cedência dos barcos moliceiros da Autarquia com um conjunto de entidades de
âmbito regional e local [dia 17 de Julho].
Os protocolos têm o período de vigência de um ano a contar do momento da sua assinatura e
poderão ser consecutivamente renovados desde que sejam cumpridas as obrigações
estabelecidas entre as partes.
Entidades envolvidas: Região de Turismo da Rota da Luz; Associação dos Amigos da Ria e do
Barco Moliceiro; Sociedade Recreio Artístico; Clube Galitos; Associação A Vela; Associação de
defesa da Ilha dos Puxadoiros; Junta de Freguesia Santa Joana; Associação Académica da
Universidade de Aveiro.
Assinatura dos protocolos de cedência dos barcos moliceiros
Mesa
- Senhor Vereador do Pelouro da preservação do Património Cultural, Dr. Luís Miguel
Capão Filipe
- Senhor Presidente da Região de Turismo da Rota da Luz, Dr. Pedro Ribeiro da Silva
- Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro, Prof. Manuel Oliveira

Assinatura do protocolo dos moliceiros por ordem alfabética das embarcações
Embarcação

Associação

Representante

Galitos [ex Cagaréu]

Clube dos Galitos

Dr. Miguel Soares Fernandes

Golfião [ex Chança]

Junta de Freguesia de Santa Joana

Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Joana

Ouro Vermelho

Sociedade Recreio Artístico

Presidente, Eng. Fernando Capela dos
Santos Alcatrão

Popa

À Vela [Associação Aveirense de Vela do
Cruzeiro]

Miguel Varela

Proa III

Associação Académica da Universidade de
Aveiro

Presidente – Luís Ricardo Rebouta Macedo
da Silva Ferreira

Xarôlo

ADRIPA [Associação de Defesa da Ilha dos
Puxadoiros]

Presidente Gabriel Velhinho

b) EcoRia
Celebração de protocolo entre a Autarquia e a EcoRia, no âmbito da gestão integrada de visita
ao Museu de Cidade [rede], com o objectivo de cooperação na oferta de produtos de turismo
cultural, visando contribuir para a sustentabilidade do Museu.
5. Museu da Cidade de Aveiro [Rede]
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O Museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade que
adquire, conserva, comunica e apresenta com fins de estudo, educação e deleite, testemunhos
materiais do homem e do seu meio.
Cada vez faz menos sentido que no mesmo espaço económico, político e administrativo se
multipliquem equipamentos museológicos. Neste âmbito é fundamental integrá-los numa
política museológica que permita acentuar as linhas da sua complementaridade e da sua
diferenciação ao nível nacional e internacional. Mais concretamente, e traduzindo todos estes
conceitos em algo de prático e aplicável à realidade aveirense, o Ecomuseu Marinha da
Troncalhada: Centro Interpretativo; o Museu Arte Nova; o Museu da Cidade e o actual Museu
Etnográfico de Requeixo, para além da própria cidade, são componentes de um único museu,
mais vasto que cumpra a função de museu polinucleado e que visa promover e salvaguardar o
património cultural local, pois este constitui o seu acervo museológico.
Assim, o Museu da Cidade de Aveiro, enquanto museu polinucleado – cidade multifacetada
assume uma dupla função: age a favor da inventariação, estudo e salvaguarda do património
cultural aveirense e age enquanto gestor do património cultural fomentando a sua promoção e
atraindo visitantes e divisas.
5.1.

Museu da Cidade

O Museu da Cidade de Aveiro constitui o pólo difusor da política de gestão museológica
municipal, visando promover, difundir, salvaguardar o património cultural aveirense.
Principais objectivos:
- implementar e transmitir o conceito de museu polinucleado, dando a conhecer os
pólos a ele afectos;
- estruturar o âmbito de acção e intervenção do Museu da Cidade;
- conceber, definir e executar actividades interdisciplinares, lúdico-pedagógicas e
intergeracionais;
- Projectar actividades para dinamização do património associado ao Museu da Cidade,
convidando o público a sua fruição;
- promover estratégias de integração dos públicos, na dinâmica museológica e expositiva
dos núcleos,
- promover acções de dinamização sociocultural;
- captar e dinamizar novos públicos;
- fidelizar o público local e a comunidade escolar;
- avaliar o impacto do projecto na oferta cultural;
- avaliar a adesão do projecto face aos públicos-alvo.
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Acções desenvolvidas:
- definição de conteúdos programáticos, conteúdos e áreas funcionais, adaptação do
projecto de arquitectura, estudo de viabilidade de concessão de bar, concepção de
imagem gráfica e programação para o biénio 2007-2008;
- constituição do conselho científico;
- apresentação de candidatura para financiamento ao POC – Medida 1.2, Acção 1 e
respectiva certificação do museu num conceito polinucleado;
- análise do Regulamento do Museu da Cidade [Rede];
- implementação da gestão integrada de visitas;
- concepção e organização de exposição Aveiro. Objectos fazem História, incluindo
elaboração de catálogo e de material promocional;
- Estudo de públicos | elaboração de inquérito e implementação entre 1 de Agosto e 31
Dezembro,
- elaboração de acordos de parceria, em colaboração com o Departamento Jurídico, a
celebrar com parceiros público-privados;
- estruturação de mecanismos de apoio à visita | aquisição de guias-áudio;
- programação e implementação dos Serviços Educativos [abertura a 13 de Maio].
a) Serviços Educativos
A abertura prematura dos SE do MCidade visa cumprir a estratégia delineada com objectivo de
formar, junto do publico, o conceito de Museu de Cidade, bem como apoiar o visitante na sua
passagem pelo Museu.
Objectivos:
a) Prestar especial atenção aos públicos, à comunidade local, no sentido de lhes
conceder melhores serviços e projectar uma imagem positiva e apelativa dos
Museus;
b) Promover uma proximidade entre o visitante e os Museus, incentivando através
de actividades de promoção, ao longo do ano, de visita às exposições e aos
espaços públicos;
c) Tornar a visita num momento de aprendizagem e de lazer;
d) Promover uma aprendizagem lúdica;
e) Permitir a multiplicidade de interpretações e experiências dentro de um
contexto museológico, adaptadas aos diferentes públicos;
f)

Apelar ao interesse e motivação dos visitantes “convidando-os” a participar
activamente nestes espaços, incluindo-os nas suas actividades lúdicas e tempos
livres;

g) Desenvolver e promover actividades no âmbito das temáticas associadas a cada
núcleo museológico, assim como das respectivas exposições permanentes e
temporárias;
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h) Incrementar acções pedagógicas diversas para públicos com necessidades
especiais;
i)

Sensibilizar o público para as diversas manifestações artísticas formando, deste
modo, novos públicos para a cultura;

j)

Auxiliar a aproximação do público às diversas colecções dos Museus;

k) Aproximar e estimular o diálogo entre diferentes gerações;
l)

Produzir materiais pedagógicos de apoio aos programas elaborados;

m) Estimular a educação informal através do estreitamento das relações entre os
museus e os públicos;
n) Promover a construção de uma formação cívica e consciência social e identitária
face ao património;
o) Tornar os Museus em espaços vivos e dinâmicos de aprendizagem;
p) Promover a visita plurianual aos espaços museológicos;
q) Reavivar e despertar memórias colectivas;
r)

Dar a conhecer a riqueza cultural do Concelho de Aveiro;

s)

Promover o diálogo entre os espaços museológicos e os espaços exteriores
veiculado através de uma relação estratégica com o turismo cultural;

t)

Conceber actividades para ocupação de tempos livres;

u) Estimular a cooperação entre o Museu [S.E.] e a comunidade local;
v) Envolver as diversas Associações / Entidades Culturais, Recreativas e Lúdicas nas
actividades do Museu, criando laços de intercâmbio de experiências;
A partir da inauguração, a 15 de Maio, foi desenvolvido o seguinte programa/actividades:
- Paletas Urbanas “Vamos Colorir a Cidade”;
- “Paredes na Cidade, espaços no Museu”;
- Jogo “O grande Enigma”.
- “Quem conta um conto, acrescenta um ponto” | Jogos de Cadavre-Exquis
- “Vem construir o teu fóssil ao Museu da Cidade”;
- O Abc do Museu | Interpretação das exposições a decorrer no museu e exploração das
temáticas associadas à montagem e desmontagem das exposições e à conservação do
seu espólio;
- Laboratório de Ideias | Acções de apoio a actividades do museu e polinucleados.
“Trabalhos artísticos com o sal” – técnicas de coloração dos cristais e de composição
gráfica;
- Travessias culturais;
- Painel criativo | Feira do Livro
- Sabores no Museu;
- O Verão chega ao Museu da Cidade
- Tardes Surpresa,
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- Reciclar piquenicando;
- Objectos que contam História;
- visitas guiadas aos vários núcleos museológicos
Número de visitantes com apoio dos Serviços Educativos
Total

Total Vis.

SE

Ap Exp

Ap Tron

Incr.

Ap Arte

Ap

Nv

Cidade

Ap Req

Maio

963

963

215

49

699

Junho

2815

3437

208

530

2117

269

313

---

Julho

706

1140

560

431

59

90

---

Agosto

7

7

7

---

Setembro

89

150

89

Outubro

12

12

12

Novembro

36

36

Dezembro

118

208

4746

5953

21

---

40

-----

36
80
983

760

3268

---

83

45

---

487

455

0

1207

Totais

Índice de visitantes com e sem actividades de Serviços Educativos
Visitantes
com
Activid ades
SE
80%
Sem
actividades
SE
20%

b) Exposições
As exposições temporárias, actualmente, são apresentadas como grandes responsáveis pela
dinâmica de públicos nos espaços museológicos. Com base nas temáticas consideradas
relevantes

e

com

compromissos

já

assumidos

dinamizaram-se

as

seguintes

exposições/actividades:
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Total de visitantes do Museu da Cidade por exposição/actividade
Actividades

Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

SE

Jun

SE

Jul

SE

Ago

SE

Set

SE

Out

SE

Nov

SE

Dez

SE

Total
Visitantes

1 | Jovem Criador

557

164

721

2 | As Grandes Navegações Chinesas

278

314

592

3 | Sal do Atlântico - Interreg III B

173

982

1155

4 | Redenção

57

274

49

1338

530

2248

5 | Espaço, Tempo e Movimento

57

274

49

1338

530

2248

137

49

1338

530

2054

6 | As Marcas do Tempo - Exp. de fósseis
7 | 10º Foto Safari - S. Gonçalinho

172

172

8 | Aveiro: objectos fazem História

177

9 Percursos (Teatro Aveirense)

150

10 | Vi

293

89

124

229

2248 2248

2000

Ag
os
to
Se
te
m
br
o
O
ut
ub
ro
N
ov
em
br
o
D
ez
em
br
o

Ju
lh
o

Ju
nh
o

M
ai
o

o

1000
Ab
ri l

56

1206

104

333

2054

1500

Meses

84

Nr. de Visitantes do núcleo Museu da Cidade por
actividade ali realizada (2007)
2500

M
ar
ç

Ja
ne
iro
Fe
ve
re
iro

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

106

150

10

Evolução do Nr. de Visitantes do núcleo Museu da Cidade

Nr. Total de Visitantes

422

500
0

1206

1155
721 592
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

172
8
7
7
8

333
200
150
9
10
11
9
10 11
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Cronograma de actividades para o público do núcleo do Museu da Cidade 2007
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Jovem Criador

As Marcas do tempo - exposição de fósseis

Grandes Navegações Chinesas

Aveiro: objectos fazem História

Sal do Atlântico - Interreg

10º Safari Fotográfico

Redenção

Viagem sem Regresso - 10 anos de Voluntariado Missionário

Espaço, Tempo e Movimento

Aveirenses Ilustres
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5.2 Museu Arte Nova
A Arte Nova constitui uma das características definidoras de Aveiro e, muito particularmente,
ocupa um lugar de destaque entre a comunidade. Deste modo a Casa Mário Pessoa, um imóvel
desta importância e simbolismo, representa um importante marco no processo de recuperação
do património edificado aveirense.
Sendo este imóvel destinado a Museu Arte Nova tem vindo a funcionar como centro dinamizador
da acção designada Aveiro Arte Nova – estratégia integrada de salvaguarda e promoção.
Acções desenvolvidas:
- acompanhamento dos trabalhos de reabilitação do imóvel;
- concepção do “Cavalheiro Arquitecto” – personagem do imaginário da Arte Nova em
Aveiro com a criação de material lúdico-didáctico [guião para visita virtual, menus de
apoio a jogos, etc.];
- formação da Rede Nacional de Municípios com Arte Nova – Ílhavo, Estarreja, Espinho,
Lisboa, Porto, Cascais, Vila nova de Gaia, Caldas da Rainha, Loures, Figueira da Foz e
Leiria.
- desenvolvimento de estratégias para a “Bolsa de Salvaguarda Arte Nova”;
- desenvolvimento de contactos com Barcelona e Riga com objectivo de se iniciar o
website com sistema de e-learning;
- desenvolvimento dos conteúdos do museu,
- proposta de intervenção na envolvente ao Museu Arte Nova, acessibilidades e
sinalética associada à gestão integrada de visitas organizadas e não organizadas;
- levantamento do percurso de visita com respectiva proposta de criação do mesmo,
salvaguarda a Lei das Acessibilidades;
- desenvolvimento de estratégias ao nível da promoção;
- desenvolvimento dos conteúdos dos guias PDA e procedimentos tendentes à sua
aquisição;

5.3 Ecomuseu Marinha da Troncalhada
A partir da produção tradicional de sal marinho, actividade de base do Ecomuseu, desenvolve-se
todo um conjunto de iniciativas de índole lúdico-didáctica no intuito de cativar novos públicos e
de dar pleno significado ao termo museu.
Actividades desenvolvidas:
- Definição dos conteúdos do Centro Interpretativo;
- Inquérito à indústria do sal referente à safra 2005;
- Reconstrução, manutenção e limpeza da marinha;
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- Trabalhos de preparação da marinha;
- I Feira Internacional do Sal Artesanal;
- Reabertura do Ecomuseu - Workshop “Por baixo d’água. Perspectiva Geomorfológica
da Ria”
- Safra do sal;
- II Seminário Internacional do Sal Português
- desenvolvimento de conteúdos para elaboração de mala pedagógica em colaboração
com a UA;
- pré-programa do CMIA;

5.4. Museu Etnográfico de Requeixo
Instalado em casa agrícola de finais do século XIX, com um variado espólio onde se destacam: os
têxteis, o mobiliário, a cerâmica, os brinquedos, os aparelhos de iluminação e de pesca e as
alfaias agrícolas, o museu reconstitui o interior de uma tradicional casa rural. Suporte da
etnografia local, este equipamento cultural dá a conhecer o modus vivendis da população,
através da expressão de uma multiplicidade de áreas artístico-culturais que passam pela música,
dança, folclore e cerâmica da região.
Actividades:
- pequenas reparações ao nível do interior e do exterior do imóvel;
- instalação de equipamento informático associado ao projecto Museave.

5.5 Imagoteca Municipal de Aveiro
A Imagoteca Municipal de Aveiro consiste num serviço que disponibiliza, através de uma base de
dados informatizada, informação de cariz histórico e cultural. Tem como objectivos
fundamentais:

-

promover o património cultural aveirense pela imagem, em especial pela fotografia
e pela iconografia;

-

facilitar o acesso a toda a informação documental existente no arquivo da CMA;

-

fomentar o gosto pela investigação da historiografia local.
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Evolução do número de visitantes do Museu da Cidade | núcleos/serviços
MC

N Vist MC

SE

Audit.

Imag.

Troncalhada

Arte Nova

Cidade

Requeixo

Total

guiadas

estimadas****

1999

1200

2200

2200

2000

2904

4000

4000

2001

2423

3423

3423

2002

451

4349

5349

453

2003

383

4946

5746

384

2004

89

6276

8276

298

1598

10172

2005
2006*

4105

2007**

3715

335

5953

48

5802
6130

224

8183

10183

405

1548

12136

63

13350

14668

963

***

19736

60

10806

12806

1080

21997

487

455

* - Ano de restruturação da DMPH
** - contabilização do registo de dados apenas disponiveis até ao momento
*** - dados não disponibilizados até ao momento.
**** - Visitas Estimadas = visitas guiadas + valor estimado

% do Nr. de visitantes do MCA, por núcleo
museológico [2007]
49%

42%

2%
2%

MC

ECM

M Art Nv *

5%

M Req.

Cidade

* Corresponde às visitas Arte Nova, que a partir de Novembro começaram a incluir a visita ao interior da Casa Major Pessoa.

6. Avaliação
Orgânica interna
1. Formação
Funcionário

Chefia

Formação

Ana Gomes



Museu da Cidade | workshop | UA, Agora XXI, 25 e 26 de Maio



Formação Pedagógica inicial de formadores CAP | 11 Outubro a 22
de Dezembro
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Jornadas de História Local. Património documental . o acesso às
fontes na era digital, ADERAV, 28 de Setembro



MEMurbis. Memórias da Cidade. Espaço, cultura e sociedade,
Coimbra, 11 e 12 Dezembro

Técnicos

Ana Oliveira




Código do Procedimento Administrativo | 8 a 12 Janeiro
Programa formativo para guias turísticos das salinas tradicionais
do Atlântico | Interreg IIIB, 19 a 23 Fevereiro, Vitória-Gasteiz,
Espanha



Photoshop, nível I, 19 a 22 Março



Aperfeiçoamento de guias turísticos – projecto: Cidades Polis Cidades turísticas acessíveis? | 13-14, 20 e 21 Maio

Gabriela Marques



Formação Pedagógica inicial de formadores CAP | 11 Outubro a 22



de Dezembro
Curso de Especialização em Gestão de Centros Históricos
[conclusão], Janeiro a 10 Fevereiro



Política de solos e ordenamento municipal | AMRIA, 11ª 13 e 19 a
20 Abril



Museu da Cidade | workshop | UA, Agora XXI, 25 e 26 de Maio



A União Europeia na Internet | 19 a 21 Junho



Jornadas de História Local. Património documental . o acesso às
fontes na era digital, ADERAV, 28 de Setembro



MEMurbis. Memórias da Cidade. Espaço, cultura e sociedade,
Coimbra, 11 e 12 Dezembro

Laurinda Vieira
José Henriques




Curso de Formação Profissional para Chefes de Secção | 1 Outubro

Lídia Matias



a 18 de Dezembro
AutoCAD 3D | 16 a 18 e 21 a 22 de Maio

Margarida Ribeiro




ACESS Intermédio | 2 a 5 de Julho
Código do trabalho | 21 a 25 Maio



Acess XP nível 2 | 2 a 5 Julho



V Seminário da Arquitectura da terra em Portugal, Dep.



Engenharia Civil UA, 11 a 13 de Outubro
Photoshop | 19 a 22 Março



Política de solos e ordenamento municipal | AMRIA, 11 a 13 e 19 a

Patrícia Sarrico

20 Abril


Conferência “A Arte na Misericórdia. Inventariar e divulgar” | 18
Maio



Jornadas de História Local. Património documental . o acesso às
fontes na era digital, ADERAV, 28 de Setembro



V Seminário da Arquitectura da terra em Portugal, Dep.
Engenharia Civil UA, 11 a 13 de Outubro



II simpósio de conservação e intervenção em sítios arqueológicos e
monumentos históricos | 18 e 19 Outubro

Avençada
Estagiárias
voluntárias

/

Andreia Lourenço



Catarina Costa
Iolanda Oliveira

Estágio IEFP até 16 de Agosto
Estágio IEFP até 16 de Agosto

Museu da Cidade | workshop | UA, Agora XXI, 25 e 26 de Maio
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2. Comunicações/apresentações
Evento

Título/tema

Intervenientes

EB 1 da Glória | 26 Janeiro

O marnotinho

Ana Gomes

GHrupo de investidores da Galiza,

Sal de Aveiro como sector de investimento

Ana Gomes

Estudo do Salgado . diagnóstico

Ana Gomes e MultiAveiro

Estudo do Salgado - diagnóstico

Ana Gomes e MultiAveiro

Invent’Arte

Ana Gomes

Invent’Arte

Ana Gomes & Patrícia Sarrico

Seminário Museu de Cidade

Museu da Cidade de Aveiro. Conceito,

Ana Gomes &

[Universidade de Aveiro] 25-26 Maio

estratégia e imagem gráfica

Andreia Lourenço

Visita do grupo da Andaluzia | 7

Ecomuseu Marinha da Troncalhada – Centro

Gabriela Marques

Novembro

Interpretativo: Impulsionador das Salinas

Museu da Cidade | 28 Março
Estudo do Salgado – diagnóstico |
apresentação ao Executivo | Março
Estudo do Salgado – diagnóstico |
apresentação pública | 2 de Abril
Museu da Cidade | apresentação ao
executivo do projecto e imagem
gráfica | 14 de Abril
Invent’Arte – apresentação pública
do projecto | 16 de Abril

de Aveiro

IV Jornadas de Património e Museus

Museu da Cidade de Aveiro

Ana Gomes

– Vale de Cambra | 15 Novembro

3. Publicações/difusão
- Catálogo | Aveiro. Objectos fazem História, catálogo da exposição com o mesmo
título;
- Livro de comunicações I Encontro Internacional de Arte Nova. Arte Nova – porta para o
futuro;
- Catálogo | Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro 2004-2006 [no
prelo];
- Brochura | Criar comunidades à volta do património, [no prelo];
- Website | www.eraumavezemaveiro.com, produto lúdico-didáctico do projecto
Museave, financiado ao abrigo do programa Aveiro Digital;
- DVD | Aveiro – Arte Nova;
- material promocional:
- Aveiro. Objectos fazem História | desdobrável e tarja
- Venda de peixe a retalho no século XIX, programa;
- I Feira Internacional do Sal Artesanal, cartaz, desdobrável e tarjas;
- São Gonçalinho 2008 | cartaz e programa
- Sal do Atlântico – Interreg IIIB |desdobrável e cartaz
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4. Tramitação de documentos

Documentos

Quantidade

Assuntos submetido a aprovação do

37

Executivo [Reunião de Câmara]
Ofícios expedidos

782

Informações

162

Requisições

132

Ofícios

Informações

Assuntos RC

Fax

Requisições

5. Interactividade
1. Colaborações/Parcerias
Projectos desenvolvidos em colaboração/parceria com outras divisões da CMA e instituições
externas:
Acção

Preservação e
salvaguarda

Título

Colaboração

Parceria

CCPE

Instituições/divisões

DRCC, Ordem Engenheiros,
Núcleo de Arquitectos de Aveiro;

X

ADERAV, APPLA; IGESPAR, IP;
CMA
Departamento de Engenharia

Casa Belmonte Pessoa

Civil da UA; IPPAR; IPA; Ludgero

X

de Castro, STAP; M. Cultura e M.

Promoção,

Forno de Eixo
Antiga Cooperativa
Agrícola
Estação CP e painéis de
azulejos
Bolsa de Salvaguarda
Arte Nova
Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios

X
X

Economia
Junta de Freguesia de Eixo
Proprietário, IGESPAR

X

EDP; REFER
X

X

DDPT; DGUOP; DPGOM; DIG
IGESPAR, IP e Museu de Aveiro
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divulgação e
formação

Dia Internacional dos
Museus

Ass. Parceiros da Amizade; Ass.
X

Jornadas Europeias do
Património
Prémio de
Geoconservação

X

Cooperação Portugal - China
Conselho da Europa e da UE e
IGESPAR
ProGEO

X

Recriação da Venda do
peixe século XIX
Recriação

Mon a Mon; Ass. Malê; Ass.

Portugal;

Dep.

Geociências, UA
J. F. Vera Cruz, Associações
X

Fabrico

culturais, recreativas e
X

etnográficas; artesãos, A Barrica
CMA | DPA, Dep. Engenharia
Civil UA
OA-SRN; OE, APPLA;

tradicional do adobe
Prémio de Arquitectura

X

e Urbanismo do
Município de Aveiro
Aveirenses Ilustres |
ciclo de conferências
Feira Internacional do

Vários investigadores

X

CMFigueira da Foz; Foz Sal,

Sal

Tradisal; Rui Semião; Alcochete;
X

Sado; Cooperativa de Rio Maior;
Eslovénia; Itália; França;

Curso

de

salicultura

X

tradicional de Aveiro
II
Encontro
São
Gonçalinho
Conferência

A

China

X
X

ontem e hoje
Conferência Portugal na

época da abertura da

Espanha
MultiAveiro
Mordomia de São Gonçalinho;
DECA- UA
Observatório da China
APA, Museu da Marinha

X

Barra
Gestão de
Património
[projectos
estruturais]

Carta do Património
Avenida
Arte

X
X

DIG
Instituto das Artes e UA

Contemporânea
Invent’Arte
Museu Virtual de Arte

X

DPI-CMA; IGESPAR, IP
Ministério da Cultura |

Pública

X

Delegação Regional de Cultura

MUSEAVE – Rumos
Cruzados
INTERREG IIIB Sal
Atlântico

X

Bairro e de Vagos
4 países [Portugal, Espanha,
X

França e Inglaterra] – 31
parceiros
MC; Museu de Aveiro, Teatro

Criar Comunidades à
volta do Património
X

Aveirense; IGESPAR; Fundação
João Jacinto Magalhães; UA;
Fábrica da Ciência Viva
DECA | UA; Instituto de

MEMORI | Mobile
Education Movement
X

CoPraNet
Estudo do Salgado

do Centro
Museu de Aveiro/CM Oliveira do

X
X

Etnomusicologia | UNL;
CENTACmedia; RTRL; Ass.
Municípios Terras Santa Maria
CCDRC e parceiros internacionais
MultiAveiro
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Banco do Azulejo
Museus

CEARTE; Barrica; Polícia

X

Judiciária; DSU; DIG

Conselho Científico

ADERAV; Agora XXI; IMC, IP;
X

Exposição Aveiro.
Objectos fazem História

Aveiro; APA; SCMA
Porto; Estarreja; Gaia; Figueira

Projecto Nouveau
Réseau Art Nouveau

navegações chinesas
Exposição As marcas do
tempo
Exposição Redenção - In

Pedro Andrade
Museu da Marinha; Museu de

X

Ass. Nacional de
Municípios Arte Nova

Network
Rota do Modernismo
Exposição As grandes

Daniel Tércio; Alice Semedo;

X

da Foz; Ílhavo; Loures, Caldas da

X

Rainha; Lisboa; Leiria; Cascais
Lucca [Itália]
Cidades europeias

X
X
X
X

Barcelona e Riga
Observatório da China e
Embaixada da China
UAveiro; UCoimbra; Esc.
Secundária Homem Cristo
Valter Ventura

memoriam... e quando

X

as fotografias de
arquivo irrompem
fronteiras

Exposição

Espaço,

tempo e movimento

X

ORBIS

Exposição Viagem sem
regresso | 10 anos de
voluntariado

Nuno Gandra

X

missionário

Colaborações/parcerias

colabo raçõ es
5 9%
pa rcerias
41 %
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Níveis de colaboração e parceria

Internacional

Nacional

Supramunicipal

Municipal

0

2

4

Colaborações

6

8

10

Parcerias

3. Impacto das actividades
a) no público
As acções enumeradas não constituem a totalidade dos projectos/actividades desenvolvidas
durante o decurso de 2007, mas tão só aquelas que congregaram maior investimento
organizacional e relevância acrescida em termos de cumprimento dos objectivos traçados para o
corrente ano, que se reflectem no programa desenvolvido, bem como no volume de participação
de público.
Acção

Acção

Promoção,
formação

Dia Internacional dos Museus
Feira Internacional do Sal Artesanal
Recriação da venda do peixe a retalho no século XIX
Jornadas Europeias do património
Curso de Salicultura Tradicional Aveirense
Constituição da APMRA

3500*
5000*
3000*
500*
50
67

Museus

Museu da Cidade**

21.997

divulgação e

Total

Número de participantes

34.114

* estimativa, uma vez que se tratou de um evento em espaço aberto
** inclui as actividades de dinamização dos serviços educativos, de apoio a exposições e as visitas temáticas à cidade e aos vários núcleos museológicos.

Pág. 250

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

b) na comunicação social

Tabela correspondente ao período entre 28 de Julho e 31 de Dezembro
Título/assunto

Número de notícias

Arqueologia
Arte Nova
Museu da Cidade

Iniciativas externas ao Museu da
Cidade

Muralha
Outras
Museu Arte Nova
Outros
Aveirenses Ilustres
Aveiro objectos fazem História
Ecomuseu Marinha da Troncalhada
Criar Comunidade à volta do

7
3
19
1
33
236
1
1

Património
Dia Mundial da Música
Serviços Educativos
Outros assuntos
Jornadas de História local
Actividades culturais
Recriação de fabrico Tradicional

6
29
21
7
10
14

de Adobe
Concurso

6

de

fotografia

Construções em terra
Concurso das festas

Ria de Aveiro
Sal do Atlântico | Interreg IIIB

de

São

28

Gonçalinho
Protocolo de cedência de barcos

4

moliceiros
POLIS – Ria
Outros
Feira Internacional do sal de Cádis
APMRA
Curso de formação em salicultura

41
11
3
19
3

10
20
327

69

52
25

tradicional
Reabilitação

Património edificado

7
Total

510

4. Sustentabilidade | Indicadores e Resultados
a) Receitas imediatas*
Bilhética

Publicações

EcoRia

Auditório

Total

Janeiro

€0

€0

€0

€0

€0

Fevereiro

€0

€0

€0

€0

€0

Março

€0

€0

€0

€0

€0

Abril

€0

€0

€97

€0

€97

Maio

€0

€0

€582

€52,5

€634,5

Junho

€0

€0

€635

€52,5

€687,5

Julho

€5

€10

€39

€0

€54

Agosto

€254

€109,5

€0

€0

€363,5

Setembro

€149

€30

€0

€0

€179

Outubro

€70

€0

€40,5

€0

€110,5

Novembro

€52

€27

€0

€0

€79

Dezembro

€51

€15

€0

€0

€66

Total

€581

€191,5

€1393,5

€105

€2271

* receitas referentes à entrada directa em tesouraria. Excluem-se os incentivos financeiros obtidos a partir do exterior, quer em valores, quer géneros e
serviços.
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b) Co-financiamentos
Percentagem dos projectos financiados no orçamento anual da DMPH
Projecto
Geral

Orçamento 2005
Projecto

Geral

€48.800

9,8%

...

...

€500.486,46

Orçamento 2006
Projecto

€46.600

7,5%

€222.500

35,8%

€621.102,5
€4717,69

€500.486,46

0,9%

€53.517,69

10,7%

....

€621.102,5

Orçamento 2007
Projecto

€134.600

9,8%

€441.611

32%

...

...

€1.376.387,45

€10.458,21
Totais

Geral

1,7%

€279.558,21 45%

€1.376.387,45 €576.211

Nota: os valores do projecto Criar Comunidades à volta do Património referem-se aos montantes previstos em GOP, pelo que não correspondem aos montantes
aprovados em candidatura, uma vez que houve transição de verbas de 2006 para 2007. No que concerne ao projecto Sal do Atlântico, o valor apresentado em
2007 contempla a rubrica infra-estruturas inicialmente prevista para ser aplicada em 2005. Os restantes montantes correspondem ao plano financeiro aprovado
aquando da candidatura.

Percentagem dos projectos financiados no orçamento anual da DMPH

1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

2005

2006

2007

Orçamento
Fundos estruturais
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Resultados | Produtos dos projectos co-financiados
Projecto

Produtos

Indicadores / Resultados



Criação de APRMA e da Fena.Sal



Projecto de percursos pedonais



Criação da Rota do Sal Artesanal do



e

revitalização

económica,

ambiental e cultural das salinas tradicionais


Atlântico


Valorização

Número de visitantes do Ecomuseu Marinha da
Troncalhada [ver tabela]

Curso de formação de Marnotos – 40
inscritos



Feira Internacional do Sal



Acções de promoção



Do Barroco à contemporaneidade –



agentes culturais

percurso audioguiável


Dinamização patrimonial e articulação de

Percurso do Salgado Aveirense – Base de



Número de visitantes das exposições: 2292



visitantes da página: 42.620 [aferido em 12

dados


Avenida Arte Contemporânea – conselho
de gestão



Bienal de Cerâmica



II Mostra de Arquitectura e urbanismo de
Aveiro



Site lúdico-didáctico

www.eraumavezemaveiro.com

Novembro de 2007]

Impacto endógeno e exógeno dos projectos co-financiados
Projecto

Comunicação social

Acções de

Formação

dinamização/promoção

Notícias: 35

Workshops: 3

Formação de marnotos: 40

Apresentação pública: 4

Feiras: 2

Guias de salinas [Alava]: 1

Artigo de revista: 2

Seminários e encontros: 3
Apresentações: 2
Desdobráveis: 1
Exposições: 2
Comités: 6 [1 em Aveiro]
Associativismo: 2
Estudos: 1
Outros: 2

Notícias de imprensa: 28

Exposições: 7

Apresentação pública: 1

Conferências: 4

Notícias de imprensa: 9

Divulgação junto das escolas

Apresentação pública: 3

Participação nos eventos do Photoshop: 2 pessoas

Artigos de revista: 1

Aveiro Digital: 3

Backoffice: 1pessoa

Competências básicas TIC: 25

Candidatura ao festival ....
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6.2.4. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E EDIÇÕES MUNICIPAIS
___________________________________________________________________________________
1. Arquivo Municipal
1.1. Estatística da frequência do Arquivo Histórico Municipal
Meses

Utilizadores

Janeiro
Fevereiro

4
3

Março

3

Abril

4

Maio

5

Junho

4

Julho

7

Agosto

4

Setembro

2

Outubro

6

Novembro

5

Dezembro

3

TOTAL

50

2. Biblioteca
2.1. Utilizadores
2.1.1. Estatística da inscrição de novos utilizadores
2005

2006

78

49

53

Fevereiro

140

34

44

Março

204

113

35

Abril

106

129

78

Maio

101

152

64

Junho

94

86

56

Julho

103

94

39

Janeiro

Agosto

2007

87

79

44

Setembro

106

198

78

Outubro

112

210

81

Novembro

101

113

28

Dezembro

197

189

73

1429

1446

673

TOTAIS
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2.1.2. Estatística de utilizadores das publicações periódicas
Janeiro
Fevereiro

210
88

Março

315

Abril

401

Maio

329

Junho

219

Julho

314

Agosto

222

Setembro

284

Outubro

387

Novembro

309

Dezembro

295

TOTAIS

3373

2.1.3. Biblioteca Itinerante
2.1.3.1. Estatística de utilizadores
Janeiro
Localidades Lugares

Alumieira

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Outubro

Novembro

Dezembro

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Leitores

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

Atendidos

122

134

0

135

0

156

56

72

62

Aradas

122

58

22

115

15

163

77

107

22

Azurva

199

176

85

67

166

67

110

334

38

Bonsucesso

227

220

63

224

136

263

268

142

74

23

28

15

12

15

15

Carregal
Costa do Valado

103

52

52

52

153

58

102

102

50

Eirol

52

46

24

26

24

27

34

34

16

Griné

10

5

4

7

5

7

1

4

0

Mamodeiro

81

36

42

34

118

47

89

88

44

Nariz

74

52

40

44

40

44

107

64

59

Póvoa do Paço

66

76

0

39

0

46

62

60

20

Póvoa do Valado

50

22

18

24

62

31

87

63

30

Quinta

86

34

0

102

0

139

99

109

42

36

33

0

do

Picado
Quinta do Simão
Quintãs

59

20

0

67

0

85

58

59

27

Requeixo

26

23

14

13

14

23

98

102

53

S. Jacinto

56

30

28

25

48

34

57

54

25

Taipa

19

19

11

10

11

10

Verba

34

31

16

15

16

23
73

72

32

Santa Joana

0

23

28

46

28

55

61

85

58

Verdemilho

168

120

52

125

180

146

209

178

0

Vilar

145

140

18

155

18

156

152

146

81

39

46

0

36

0

66

14

28

14

0

4

0

1850

1940

747

Sarrazola

Vilarinho
Cacia
Total

1761

1391

532

1373

1049

1661

Localidades/Lugares onde foram Escolas encerradas em 2007/2008
Lugares/Localidades não contemplados em 2006/2007
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2.1.4. INTERNET
2.1.4.1. Estatística do número de pessoas que consultaram a internet na Biblioteca Municipal
Mês

Utilizadores

Janeiro

139

Fevereiro

101

Março

24

Abril

0

Maio

0

Junho

46

Julho

62

Agosto

75

Setembro

240

Outubro

203

Novembro

80

Dezembro

150

TOTAL

1120

2.1.5. Pólos de Leitura
2.1.5.1. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Esgueira
Mês

Utilizadores

Janeiro
Fevereiro

271
206

Março

183

Abril

208

Maio

249

Junho

167

Julho

311

Agosto

309

Setembro

245

Outubro

286

Novembro

280

Dezembro

126

TOTAIS

2841

2.1.5.2. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Eixo
Mês

Janeiro
Fevereiro

Utilizadores

120
104

Março

102

Abril

108

Maio

88

Junho

181

Julho

69

Agosto

133

Setembro

95
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Outubro

143

Novembro

102

Dezembro

96

TOTAIS

1341

2.1.5.3. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Santiago
Mês

Utilizadores

Janeiro
Fevereiro

42
38

Março

44

Abril

40

Maio

44

Junho

40

Julho

103

Agosto

246

Setembro

290

Outubro

375

Novembro

238

Dezembro

242

TOTAIS

1742

2.2.0. Empréstimos Domiciliários
2.2.1. Estatística do número de livros emprestados na Biblioteca Municipal
2005

2006

2007

Janeiro
Fevereiro

3214
2123

2153
1984

815
1003

Março

3667

2656

941

Abril

5983

4213

812

Maio

6992

2251

798

Junho

2319

2069

956

Julho

3379

2986

845

Agosto

2104

2278

769

Setembro

2309

2029

1003

Outubro

3147

3215

997

Novembro

2127

2125

827

Dezembro

1674

2213

1026

39038

30172

10792

TOTAL

2.2.2. Estatística da Sala da Música e do Vídeo
Filmes

Cd's

Janeiro
Fevereiro

11
0

2
1

Março

19

2
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Abril

16

Maio

13

3

7

0

Junho

4

Julho

6

9

Agosto

18

7

Setembro

0

4

Outubro

0

16

Novembro

2

13

Dezembro

17

10

TOTAL

109

71

3. PROMOÇÃO DO LIVRO
3.1. Estatística do número de crianças da Programação de Promoção do Livro e da Leitura
Biblioteca

Biblioteca

Pólos de

Municipal

Escolar

Leitura

Janeiro

170

89

237

Fevereiro

132

Março

147

Abril

131

Maio

205

Junho

98

Julho

103

0

0

Agosto

0

0

0

Setembro

0

0

0

Outubro

123

86

214

Novembro

159

Dezembro

67
175

451

Total

1335

4. Valores da venda de publicações
4.1. Livraria Municipal de Aveiro
Anos

Valores das

2006

7.170.810 €

2007

4.876.650 €

4.2. Valores das vendas nas Feiras do Livro de Aveiro
Anos

Valores das

2006

1.336.280 €

2007

1.381.000 €
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4.3. Valores Totais das vendas em 2007
Locais

Valores das vendas

Livraria Municipal Feira do Livro

6.257.650 €

Feira de Março Bazar de Natal

4.4. Livros mais vendidos
Correia, Ana Clara. Cabeças Cortadas,Câmara Municipal de Aveiro, (2007). 129p
AVEIRO. Aveiro: Portugal. Aveiro:Câmara Municipal, [2004]. 20 p. + 1 mapa e 1 roteiro.
Rodrigues, Manuel Ferreira. Aveiro Cidade de Água Sal Argila e Luz. 1ª ed. Aveiro : Câmara
Municipal, 2004. - [11], 72 p.
ISBN 972-9137-93-5
Dias, Mário Sarabando, O Mistério da Casa Major Pessoa, Câmara Municipal de Aveiro,2006-101p.
ISBN: 972-9137-994
Câmara Municipal de Aveiro, Boletim SAL , (2007) , 68p.
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6.2.5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
___________________________________________________________________________________
A - Sumário Executivo
É hoje sobejamente reconhecido que as Câmaras Municipais devem exercer, no domínio das
actividades físicas e do desporto, uma acção de grande utilidade para a população. A Autarquia,
como entidade gestora de processos de decisão e intervenção política, tem por vocação e
missão, a responsabilidade de satisfazer os interesses e as necessidades da população.
Estamos convictos de que as autarquias devem construir modelos abertos de desenvolvimento
que, de forma personalizada, se dirijam aos diferentes grupos etários da população. Baseada
nestes pressupostos a Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2007 um conjunto de
actividades que visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de
cidadãos.
À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de uma população fisicamente activa, facto
que pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades
e habilidades motoras básicas por forma a processar-se uma integração de comportamentos
atitudes e hábitos que acompanham o ser humano por toda a sua vida.
É neste contexto que surgem os projectos: Aveiro… ComVida (Expressão e Educação Física ou
Motora no 1º Ciclo do Ensino Básico, o Projecto de Desenvolvimento de Xadrez - PDX,
Campeonato Distrital de Jovens – Xadrez, Oficina de Desporto, outros), o Aveiro em Forma
(Projecto FelizIdade, Animação de Espaços ao Ar Livre, Simpósio do Desporto, outros), Eventos
(Convenção Internacional de Fitness, Euro Taça Coca-Cola, Volta a Portugal em Bicicleta,
Campeonato Nacional de Triatlo, Campeonato Nacional de Natação, Campeonato Nacional de
Futebol de Praia, Campeonato Nacional de Boccia, Troféu Nacional de Perícia Automóvel,
Congresso Ibérico de Gestores Desportivos, outros).
Estes projectos surgem, assim, como iniciativas que pretendem proporcionar, através do
contacto com diversas actividades lúdicas e desportivas a fomentação e dinamização da prática
desportiva regular na população aveirense.
Deste modo, a política de Desporto deve ter em conta estas assimetrias, estimulando a
participação cívica das Associações/Colectividades Desportivas, enquanto protagonistas dos seus
próprios projectos, promovendo a sua integração social e reconhecendo-lhes capacidade de
solidariedade e de promoção de valores de liberdade e cidadania.
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Assim sendo, a política municipal de Desporto de Aveiro prossegue a execução de uma política
global e integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente
definidos:



Apoiar e incentivar a iniciativa e participação das Associações/Clubes e população
em geral;



Reforçar o diálogo entre os diversos agentes desportivos públicos e/ou privados
existentes no concelho, valorizando o seu trabalho, motivações e necessidades;



Criar programas de Ocupação de Tempos Livres para as crianças e jovens do
concelho com o apoio dos diversos agentes desportivos locais;



Proporcionar

oportunidades

para

as

Associações/Colectividades

Desportivas,

instituições privadas e públicas demonstrarem o seu trabalho e colaborarem em
organizações conjuntas;


Criar condições e mecanismos para que todos os agentes desportivos e a população
em geral participem na definição e execução das políticas desportivas;



Intervir de uma forma transparente e criteriosa no apoio ao movimento associativo,
respeitando a sua autonomia;



Fomentar as parcerias entre os diversos organismos do concelho, quer públicos e/ou
privados;



Descentralizar as diversas iniciativas desportivas pelas freguesias do concelho;



Desenvolver projectos e iniciativas desportivas como forma de promover a inclusão e
integração de públicos considerados desfavorecidos;



Dinamizar iniciativas tendentes a estimular o intercâmbio e a participação de todas
as

camadas

etárias,

no

sentido

de

criar

condições

facilitadoras

da

intergeracionalidade e transversalidade;


Desenvolver o conceito de Desporto Turismo;



Captar para Aveiro eventos de dimensão nacional e internacional.

A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um programa
diversificado, inovador e atento ao perfil da população do Concelho, de forma a apoiar e
incentivar a sua participação.
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1. Movimento Associativo
1.1 Conselho Consultivo do Desporto
O Conselho Consultivo do Desporto (C.C.D.) é constituído por associações e entidades
desportivas. Estas associações debruçam-se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da política de desporto.
É realizada uma reunião semestral, podendo as associações, sempre que o desejarem, solicitar o
agendamento de matéria para discussão. Os temas abordados incidiram sobre: a discussão do
Plano de Actividades desta Divisão para o ano de 2007, as estratégias para o desporto no
Concelho de Aveiro, a definição de critérios para apoio ao movimento associativo e a avaliação
contínua das iniciativas desenvolvidas. Foram, ainda, abordados assuntos como: situação
financeira dos Clubes, fontes de financiamento, dificuldades dos Clubes/Associações no seu diaa-dia, formação dos dirigentes, elaboração de planos de actividade, relatório e contas,
estatutos de utilidade pública, definição de estratégias para atingir os objectivos propostos no
âmbito das políticas de desporto, entre outros.
Considera-se, assim, esta uma forma privilegiada para a permanente comunicação e diálogo
entre Associações e Autarquia, apoiando e incentivando a participação das Associações/Clubes
por um lado, e por outro dinamizando o movimento associativo do concelho.
Quadro Síntese dos Representantes:
Associação/Colectividade

Representante

C.M.A

Jorge Greno/Caetano Alves

C.M.A. – Div. Desporto

Paulo Almeida

Clube dos Galitos

António Granjeia / Francisco Picado

Escola Gímnica de Aveiro (Ginástica Desportiva)

Fernanda Figueiredo

Sport Clube Beira-Mar (Futebol e Basquetebol)
Sociedade Columbófila de Esgueira (Columbófila)

Manuel Pereira

Associação Desportiva de Taboeira (Futebol)

Jaime Paulo

Alavarium (Andebol)

Paulo Helísio

Casa Povo Oliveirinha (Ténis de Mesa)

Firmino

Sporting Clube de Aveiro (Natação)

Jorge Crespo

Associação Desportiva Nariz (Jogos Tradicionais)

Manuel Casimiro

Associação Profissionais de Educação Física

Pedro Lagarto
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1.2 Caracterização do Associativismo
Ao perspectivar-se o desenvolvimento organizacional num ambiente concorrencial, as
organizações de desporto necessitam de produzir serviços de qualidade centrados na satisfação
dos praticantes e das famílias, caso contrário, mais cedo ou mais tarde, serão socialmente
penalizadas.
As constantes alterações sociais e económicas colocam permanentemente novos desafios ao
desenvolvimento das organizações do desporto.
Concretamente, os clubes necessitam de se modernizar produzindo serviços de desporto em
conformidade com as necessidades, preferências e disponibilidades das pessoas.
A compreensão da estratégia de qualquer organização é indissociável da análise dos processos
organizacionais emergentes encarados localmente. A realidade é complexa, assumindo-se de
extrema importância o conhecimento concreto sobre o comportamento dos Clubes, os seus
processos e os modos de regulação que possibilitam a decisão estratégica no contexto de acção
específica.
Esta iniciativa, pretende contribuir para o conhecimento do comportamento das organizações
desportivas do Concelho de Aveiro. No específico, pretende-se identificar e interpretar a
estratégia de Clubes Desportivos.
Esta iniciativa tem como principais objectivos:
- Delinear orientações estratégicas em consonância com os objectivos definidos;
- Contribuir para a elucidação da realidade destas organizações;
- Ajudar os Clubes Desportivos do Concelho de Aveiro na definição de objectivos concordantes
com a realidade e do ambiente onde estão inseridos.

2. Programas e Projectos
2.1 Projecto “Aveiro…ComVida”
Aveiro “ComVida” é um projecto dinamizado com o intuito de promover a prática do desporto
nas crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. Esta
actividade abrange os diversos Sub-projectos, tais como: a Expressão Física e Motora no 1º ciclo
(2.500 participantes) – este projecto foi dinamizado pela Div.Desporto até ao mês de Junho de
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2007, o Plano de Desenvolvimento de Xadrez (500 participantes), Campos de Férias Desportivas
(500 participantes), Campeonatos Distritais de Xadrez (350 participantes), Visitas dos Clubes às
Escolas Agrupamentos de Escolas do 1.º ciclo de Aveiro. Aveiro “ComVida” tem como missão o
fomento do desporto como um meio integrador, gerador de hábitos de saúde e de ocupação de
tempos livres nos jovens.
O Desporto assume-se como um veículo de educação, de participação e de desenvolvimento das
pessoas.
A actividade física desempenha um papel essencial no desenvolvimento integral da criança,
contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar e para uma melhor aprendizagem e
integração social. Ensinar uma actividade desportiva a uma criança é, também, ensiná-la a
pensar, a agir e a sentir.
2.1.1

Expressão Física e Motora no 1º Ciclo

À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de jovens fisicamente activos, facto que
pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades e
habilidades motoras básicas, por forma a processar-se uma integração de comportamentos,
atitudes e hábitos, que acompanham o jovem por toda a sua vida.
É neste contexto que surge o projecto: Expressão e Educação Física ou Motora no 1º Ciclo do
Ensino Básico.
Os grandes objectivos deste projecto, são:
- Promover a prática desportiva através de uma aula de Expressão Física ou Motora na Escola,
por semana;
- Proporcionar aos alunos um diversificado conjunto de vivências e conhecimentos, contribuindo
deste modo para o desenvolvimento integral do aluno com intervenções ao nível dos domínios
cognitivo, psicomotor e sócio-afectivo.
Este projecto foi dinamizado pela Divisão de Desporto até Junho de 2007 passando no ano
lectivo de 2007/2008 a ser da responsabilidade da Divisão de Educação.
2.1.2

PDX (Plano de Desenvolvimento de Xadrez de Aveiro)

Pelo quinto ano consecutivo, é desenvolvido o plano de desenvolvimento de xadrez nas escolas
do 1.º ciclo.
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O Desenvolvimento do Xadrez no Concelho de Aveiro assume-se como uma actividade que visa a
ocupação de jovens, numa actividade desportiva que possibilita o seu desenvolvimento e
formação.
Projecto de Desenvolvimento de Xadrez – Quadro Resumo
Instituição

N.º de Alunos

Escola do 1.º Ciclo de Vilar

19

Escola do 1.º Ciclo de Areias de Vilar

22

Escola do 1º Ciclo dos Areais

12

Escola do 1º Ciclo do Solposto

14

Escola do 1.º Ciclo de Oliveirinha

46

Escola do 1.º Ciclo de Mamodeiro

12

Escola do 1.º Ciclo da Quinta do Picado

16

Escola do 1.º Ciclo do Bom Sucesso 1

16

Escola do 1º Ciclo de Cacia

21

Escola do 1º Ciclo de Vilarinho

21

Escola do 1.º Ciclo de Verba

16

Escola do 1º Ciclo da Quinta do Loureiro

44

Escola do 1º Ciclo das Barrocas

68

Escola do 1º Ciclo da Glória

??

Escola do 1º Ciclo da Vera Cruz

70

Escola do 1º Ciclo de S.Bernardo

43

Escola do 1º Ciclo de Azurva

22

Total

+/- 500

Para mais informações sobre esta iniciativa, visite o site: http://xadrezaveiro.no.sapo.pt
2.1.3

Oficina de Desporto

Actividade desenvolvida na Urbanização de Santiago e com o intuito de ocupar os tempos livres
das crianças dos 6 aos 12 anos. Com a criação desta “oficina” pretende-se sensibilizar as
crianças para a prática desportiva, contribuir para o enriquecimento do reportório motor das
crianças, desenvolver hábitos, atitudes e conhecimentos com especial atenção para a disciplina,
responsabilidade e regras de segurança. Proporcionar a descoberta de talentos pelos clubes e a
possibilidade de posterior integração nos mesmos.
As actividades desenvolvidas são: futebol, dança, ginástica, voleibol, defesa pessoal, xadrez e
capoeira.
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2.2 Aveiro em … FORMA!!!
Estamos convictos de que as autarquias devem construir modelos abertos de desenvolvimento
que, de forma personalizada, se dirijam aos diferentes grupos etários da população. Baseada
nestes pressupostos, a Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2007, um conjunto
de actividades que visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de
cidadãos.
À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de uma população fisicamente activa, facto
que pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades
e habilidades motoras básicas de forma a processar-se uma integração de comportamentos
atitudes e hábitos que acompanham o ser humano por toda a sua vida.
É neste contexto que surgem os projectos: “FelizIdade”, “Simpósio do Desporto”, “Escolas
Abertas ao Desporto”, outros.
2.2.1

Projecto FelizIdade

A população mundial está a envelhecer. Este fenómeno reflecte-se não apenas na esperança
média de vida, mas também na proporção do número de sujeitos idosos. No início deste século
não passava de 5% a população com idade superior a 60 anos. Hoje, um quinto da população
mundial e 20% da população dos países industrializados ultrapassa claramente este valor.
Assim, não será de estranhar o crescente interesse, nomeadamente nas últimas décadas, que se
tem vindo a denotar por parte dos investigadores de diferentes ramos de conhecimento, pelo
bem-estar, saúde e qualidade de vida dos idosos.
O projecto desenvolve-se através da realização de uma aula de expressão corporal, natação e
hidroginástica, uma vez por semana, para a população sénior integrada em Instituições de
Solidariedade Social e uma vez por semana para a população sénior das Freguesias Aderentes do
Concelho.
Este ano devido ao grande aumento de participantes na hidroginástica e natação, tivemos que
recorrer às Piscinas do Clube dos Galitos e do Sporting Clube de Aveiro.
Este projecto tem como principais objectivos combater o sedentarismo desta faixa etária,
melhorar a qualidade de vida, prevenir algumas doenças, dinamizar o convívio entre as várias
instituições, promover a relação com os espaços verdes, proporcionando simultaneamente a
saída das instituições.

Pág.267

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Instituições envolvidas: Centro Paroquial de S. Bernardo, Florinhas do Vouga, Patronato N.
Senhora de Fátima, Associação de Melhoramentos de Eixo, Juntas de Freguesia de: Eixo, Sta
Joana, Aradas, Glória, S.Bernardo, Cacia e Esgueira.
Número de pessoas envolvidas: 435
2.2.2

Escola Aberta ao Desporto

Iniciativa que tem como principal objectivo a criação de novos espaços para a prática
desportiva, nos recintos das Escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias. Estes espaços estão abertos
ao sábado (das 9h às 18h) e aos domingos (das 9h às 13h) e funcionam livremente para toda a
comunidade.
Escolas Envolvidas: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Escola Secundária José Estêvão,
Escola E.B.2/3 João Afonso, Escola E.B. 2/3 S.Bernardo e E.B. 2/3 Cacia
2.2.3

“Simpósio do Desporto 07”

Tentando responder aos desafios da União Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro (Divisão de
Desporto) e os diversos parceiros (Centro de Área Educativa e Associação de Profissionais de
Educação Física) decidiram organizar este Simpósio, onde os temas do Desporto foram
debatidos.
Estiveram presentes neste Simpósio do Desporto 125 participantes (professores, técnicos,
dirigentes, outros com cargos ligados ao desporto).
2.3 “ConVIVA Desporto”
Esta iniciativa tem como principal objectivo proporcionar diversas actividades desportivas para
os funcionários da Autarquia, neste âmbito já foi organizado um torneio de futebol, uma descida
de rio em canoa e presentemente encontramo-nos a desenvolver aulas de natação e
hidroginástica para cerca de 50 funcionários, nas piscinas do Clube do Galitos.
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3. Instalações Desportivas
CARTA DA OFERTA E PROCURA DESPORTIVA
Impõe-se a criação de instrumentos normativos e de enquadramento das condições de realização
das actividades desportivas, no sentido de se promover a qualidade de serviços, o que evidencia
a necessidade urgente de conhecer a realidade das instalações desportivas do Concelho de
Aveiro.
Deste modo, foi elaborado pela Divisão de Desporto, a carta Desportiva do Concelho que
pretende apoiar e se possível ajudar na tomada de decisões de futuros investimentos, tanto em
novos espaços como na reforma da oferta actual.
4. Marketing e Comunicação
4.1

PUBLICAÇÃO DE UM ARTIGO SEMANALMENTE NO DIÁRIO DE AVEIRO

Este trabalho é realizado pelos funcionários da Divisão e tem como objectivo dar a conhecer a
toda a comunidade o trabalho desenvolvido pelos Clubes e pela Divisão de Desporto da
Autarquia. Neste trabalho consta a apresentação de uma Associação Desportiva do Concelho, de
uma Instalação Desportiva, das actividades desportivas promovidas pela Divisão de Desporto e
pelo Movimento associativo local.
4.2

AGENDA DESPORTIVA ONLINE

Actualização dos conteúdos colocados na Agenda da Divisão de Desporto na página da Autarquia.
4.3

LANÇAMENTO DA NEWSLETTER

Este trabalho é realizado pelos funcionários da Divisão e tem como objectivo criar mais um meio
de divulgação e de promoção do desporto no Concelho. Com este projecto, pretendemos
promover as nossas iniciativas e do movimento associativo, sem custos para a autarquia como
tem sido hábito na Divisão de Desporto.

Pág.269

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

5

. Eventos Organizados
5.1

- “TAÇA COCA-COLA”

A Taça Coca-Cola destina-se a rapazes e raparigas de Portugal Continental, Açores e Madeira,
entre os 13 e 15 anos. Ao contrário das edições anteriores, este ano, a taça não se destinou
exclusivamente às escolas, mas a todos os jovens que queiram participar.
Na edição do ano passado, o torneio reuniu cerca de 10 mil jovens de todo o País, 387 equipas
masculinas e 121 femininas. Em relação ao ano anterior, registou-se um aumento de 38 por
cento de adesão de jovens e de 48 por cento no número de equipas.
Esta iniciativa é promovida pela Coca-Cola Portugal, Fundação Luís Figo, Confederação do
Desporto de Portugal, Instituto do Desporto e Instituto Português da Juventude, em Aveiro teve
o apoio da Divisão de Desporto da Autarquia. Como estratégia de descentralização das
actividades, a Divisão de Desporto, realizou a actividade no Complexo Desportivo de Oliveirinha
e no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo Eixense tentando desta forma levar eventos
desportivos a todo o Concelho.
5.2

“CAMPEONATO DISTRITAL JOVENS DE XADREZ”

A Escola Básica Integrada de Eixo recebeu, nos dias 20, 21 e 22 de Fevereiro (Férias de
Carnaval), cerca de duzentos jovens xadrezistas com idades compreendidas entre os 6 e os 20
anos, para competirem nos «Campeonatos Distritais de Xadrez de Jovens de Aveiro de 2007».
O evento foi organizado em conjunto pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez da Câmara
Municipal de Aveiro (PDX Aveiro) e pela Associação de Xadrez de Aveiro (AXA), contando
também com os apoios da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, Escola Básica
Integrada de Eixo, do Clube dos Galitos, do Diário de Aveiro e patrocinado pela pizzaria
PIZZARTE.
Os 350 jovens xadrezistas eram representantes dos seguintes clubes: Clube dos Galitos, Oficina
de Desporto «Florinhas do Vouga», Associação Estamos Juntos (AEJ) de São João da Madeira, CX
ATL da Coutada, CX ATL Passa Por Mim no Rossio, Academia de Xadrez da Gafanha da
Encarnação e GDRC «Os Leões do Monte» (Cucujães). Os jovens xadrezistas que competiram
nesta prova tinham como objectivo principal o apuramento para os campeonatos nacionais nos 7
escalões dos sub/8 aos sub/20 anos, que se irão realizar este ano na Figueira da Foz. Esta prova
foi disputada com empenho, espírito competitivo e grande entusiasmo. No final dos três dias de
competição, foram distribuídas medalhas de participação a todos os participantes, bem como
troféus aos três primeiros classificados de cada escalão (masculinos e femininos).
5.3

“XIV CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS”
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Aveiro é cidade de grandes referências. Os seus moliceiros, a sua gastronomia, o sal, os canais
que cruzam as ruas da cidade, as acessibilidades e novos equipamentos, conjugam-se para criar
condições únicas para a realização da XIII Convenção Internacional de Actividade Física. Com
organização conjunta da Câmara Municipal de Aveiro e Manz Produções, realizou-se nos dias 23
e 24 de Novembro no Parque de Exposições EM, Piscina e Pavilhão do Clube dos Galitos, Piscinas
do Sporting Clube de Aveiro, Pavilhão da E.B. 2/3 de Aradas e Centro de Congressos. Sendo
actualmente uma das maiores e mais importantes convenções europeias, a Convenção
Internacional de Actividade Física "O Corpo em Movimento", é direccionada por um lado, aos
profissionais da área, proporcionando-lhes contacto com os mais prestigiados professores de
diversos países e por outro, ao público em geral. A DESPOLAZER Aveiro’07 – Feira de Desporto,
Saúde e Lazer, decorreu no dia 23 das 11h00 às 20h00 e no dia 24 das 11h00 às 19h00 no Parque
de Exposições EM que proporcionou um espaço de elevada qualidade, onde estiveram presentes
mais de 60 expositores distribuídos por 6.000m2. Dos aparelhos e equipamentos para ginásios e
piscinas, vestuário e calçado desportivo, até à alimentação saudável, passando pelos desportos
de aventura, até aos Health Clubs e Spas, tudo pode ser visitado neste mega evento.
5.4

– IV Simpósio do Desporto

A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com o Coordenação da Área Educativa de Aveiro e a
Associação de Profissionais de Educação Física do Distrito de Aveiro, entre outros parceiros
sociais, levou a efeito nas instalações do Centro de Congressos, o IV Simpósio de Desporto.
Cada vez mais, o desporto, nas suas diversas vertentes, desde o desporto escolar, ao federado,
passando pelo associativo até ao desporto para todos, vai desempenhando um papel social
fundamental, importando por esse facto que ele seja cada vez mais, objecto de reflexão e troca
de experiências, no sentido de serem obtidas as melhores formas de implementação,
aperfeiçoamento técnico e novas abordagens, que possam contribuir para assegurar uma visão
integradora e inclusiva do desenvolvimento desportivo. A promoção da saúde através da prática
desportiva, reduzindo as taxas de sedentarismo e obesidade, sobretudo entre os jovens, são
propósitos desejáveis em termos da obtenção de uma melhor qualidade de vida, que resulte a
médio e longo prazo, numa redução dos custos sociais, que as doenças resultantes do
sedentarismo actualmente representam. O Simpósio de Desporto e Educação Física, a julgar
pela forma como foram participadas as edições anteriores, é já uma referência como espaço
privilegiado de reflexão e debate da temática desportiva. O evento, teve como destinatários
principais todos aqueles que de algum modo estejam ligados ao mundo desportivo, sejam os
professores de educação física, os técnicos das autarquias, os estudantes da área desportiva, os
dirigentes desportivos e políticos, ou outros.
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5.5

– Caminhada “FelizIdade”

A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro levou a efeito no mês de Maio, uma
Caminhada destinada à população sénior inserida no projecto “FelizIdade”. A iniciativa
pretendeu, para além de diversificar as modalidades em curso naquele projecto, estimular o
interesse por estilos de vida mais activos naquela população alvo. A Caminhada é uma excelente
modalidade para todas as pessoas, nomeadamente para os idosos, uma vez que não requer uma
técnica particular, podendo ser ajustada ao ritmo de cada participante. São inúmeras as
vantagens decorrentes da sua prática, nomeadamente, ao nível cardiovascular, músculoesquelético e emocional. A iniciativa teve lugar no Parque Infante D.Pedro, culminando com um
lanche convívio para todos os participantes.
5.6

– Convívio “FelizIdade”

Organizado pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, teve lugar no mês de Junho
no Pavilhão dos Galitos, a festa de encerramento da época do projecto FelizIdade.
Na actividade participaram cerca de 280 atletas seniores das várias entidades participantes
como sejam, a Junta de Freguesia da Glória, a Junta de Freguesia de S. Bernardo, a Junta de
Freguesia de Cacia, a Junta de Freguesia de Eixo, o Centro Social de Azurva, o Patronato Nª
Senhora de Fátima, o Centro Paroquial e Social de S. Bernardo, o Centro Paroquial Stª Eulália e a
Associação de Melhoramentos de Eixo.
Da iniciativa constou uma aula de 45 minutos de carácter mais ligeiro e divertido, finalizando
com um lanche convívio onde decorreu uma cerimónia de entrega de diplomas.
5.7

– Troféu Nacional de Perícia Automóvel

Aveiro recebeu novamente uma prova de perícia automóvel do Campeonato Nacional. A
actividade realizou-se no Caís da Fonte Nova e contou com a presença de cerca de 30 equipas de
todo o pais.

5.8

– Aveiro Vela

A Escola de Vela do Sporting Clube de Aveiro (SCA), em colaboração com a Divisão de Desporto
da Câmara Municipal de Aveiro, iniciou em Maio o Projecto “Aveiro Vela”, com o objectivo de
apoiar e incentivar a prática da Vela em Aveiro. O “Aveiro Vela” é composto por um conjunto de
eventos distribuídos ao longo de 2007, sendo de referir nos dias 12 e 13 de Maio a realização do
1º evento, integrado nas Festas da Cidade de Aveiro. Assim no dia 12 de Maio, para além do Dia
Aberto dos “6 aos 99 anos”, organizou-se uma Regata de Modelos à Vela no Lago da Fonte Nova.
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Esta Regata de Modelos contou com a colaboração da Associação Portuguesa de Modelos à Vela
(APMV) é foi aberta a todos os interessados. Ainda no dia 12 de Maio às 18:00h, e sendo Maio o
mês do Coração, o Dr. Rogério Leitão (Liga dos Amigos do Coração) promoveu na Escola de Vela
uma sessão aberta sobre “Prevenção das Doenças Cardíacas”, alertando assim para a
importância da prática do exercício para uma vida salutar. A concluir as actividades deste 1º
evento do “Aveiro Vela”, organizou-se a “Regata Santa Joana Princesa” no dia 13 de Maio, entre
as 13:00-17:00, na qual estiveram presentes umas largas dezenas de embarcações. Com a
realização do Projecto “Aveiro Vela”, a Escola de Vela do SCA pretende motivar a população em
geral para a temática da Vela.
5.9

- Chevrolet Football Cup 2007

Realizou-se no dia 23 de Julho, no centro Comercial Glicínias, entre as 09h00 e as 18h00, o
Chevrolet

Football

Cup

2007

-

Kids

for

Kids

em

Futebol.

A conhecida marca automóvel, mediante um processo pan-europeu, pretende contribuir
socialmente

para

o

fomento

da

entreajuda

nas

crianças.

Os mais pequenos com idades compreendidas entre os oito e os quinze anos, para além de
jogarem Futebol no espaço do Glicínias, construirão um carrinho Chevrolet Captiva, que
posteriormente venderão aos familiares e amigos. Os fundos angariados reverterão a favor da
Fundação do Gil. O Kids for Kids em Futebol passará por mais vinte e nove cidades do norte ao
sul do país até 28 de Outubro, data da final nacional.
5.10

- Aveiro Cup

Aveiro recebeu mais uma vez a edição de 2007 do torneio Aveiro Cup, um dos maiores eventos
desportivos de carácter internacional.
O Futebol, popular modalidade junto dos mais jovens, promove a competição saudável, o
convívio e dá a conhecer as belezas na nossa cidade e região.
Os jogos decorreram de 04 a 08 de Julho em diversos locais.
5.11

– Taça de Portugal de Triatlo

A Divisão de Desporto realizou com o apoio da Federação Portuguesas de Triatlo a Taça de
Portugal de Triatlo e o 1º Triatlo de Aveiro, onde participaram cerca de 600 atletas. Com este
tipo de iniciativas pretende-se ir ao encontro das orientações do actual executivo,
nomeadamente, naquilo que concerne à dinamização de actividades que potenciem os nossos
recursos naturais, desenvolvendo o turismo na Cidade, colocando, também, Aveiro na Rota dos
grandes eventos desportivos e que simultaneamente se identifiquem com a estratégia da Divisão
de Desporto. A prova decorreu nos dias 14 e 15 de Julho e a zona escolhida para local de partida
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e chegada foi toda a zona envolvente ao Centro de Congressos de Aveiro, com resumo televisivo
de 45 minutos no canal 2 da RTP. Do Triatlo, como o próprio nome indica, fazem parte três
provas: Natação, Ciclismo e Corrida.
5.12

- Campeonato Nacional de Natação

A Divisão de Desporto realizou com o apoio da Federação Portuguesa de Natação e da Associação
de Natação Aveiro a respectiva actividade, onde estiveram presentes cerca de 550 atletas.
Com este tipo de iniciativas pretendemos, que o nome de Aveiro e a Divisão de Desporto seja
uma referência a nível nacional nas organizações desportivas. Assim como, desenvolver o
turismo na Cidade, colocando, também, Aveiro na Rota dos grandes eventos desportivos e que
simultaneamente se identifiquem com a estratégia da Divisão de Desporto.
A prova decorreu de 26 a 29 de Julho e a zona escolhida para o local da actividade foram as
Piscinas Municipais no Complexo de Piscinas do Sport Clube Beira-Mar, com resumo televisivo de
90 minutos no canal 2 da RTP.
Com a realização deste evento, todos os Hotéis de Aveiro e dos Concelhos vizinhos ficaram com
lotação esgotada. Durante os dias do evento estiveram em Aveiro entre 2.500 a 3.000 pessoas
relacionadas com a actividade (atletas, treinadores, directores, comunicação social, familiares,
outros).
Para que a actividade fosse possível a Divisão de Desporto contactou diversas entidades com
quem estabeleceu parcerias, tais como:
De acordo com a comunicação social e com as entidades máximas da modalidade, a prova de
Aveiro foi considerada por todos como a melhor dos últimos 10 anos. O que para a Divisão de
Desporto foi motivo de grande orgulho.
5.13

– 69º Volta a Portugal em Bicicleta

Realizou-se no dia 13 de Agosto, em Aveiro a 8ª Etapa – Aveiro/S. João da Madeira (157,1 KM), a
partida teve início em frente ao Centro Cultural e de Congressos de Aveiro (CCCA). Esta
importante etapa cuja concentração ocorreu a partir das 11h30 teve a sua partida pelas 13h20,
passando por diversos locais da cidade de Aveiro.
Esta festa do ciclismo teve início no domingo à noite com um concerto musical no espaço do
CCCA e diversas animações que caracterizam, também, esta mega produção.
5.14

– Futebol Show

Aveiro fez parte da digressão desta festa de futebol que junta aspectos lúdicos e de pura
diversão,

baseados

na

fantástica

modalidade

que

é

o

Futebol.

O camião deste “roadshow” tem 20 metros de comprimento e proporcionou nas quinze
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localidades a visitar, uma gama atractiva de jogos e passatempos: o “chutómetro” insuflável,
que permite avaliar a velocidade de remate, “a baliza - golo”, para testar a pontaria dos
rematadores e, ainda, pavilhões de jogos electrónicos e matraquilhos.
A actividade decorreu no Jardim do Rossio, no dia 21 de Agosto.

5.15

- Etapa do campeonato Nacional de Trial Indoor

Esta etapa foi realizada no Parque de Exposições e contou com a colaboração da Divisão de
Desporto.
5.16

- Campeonato nacional de Futebol de Rua

Este Campeonato visou a promoção e o esbater das fronteiras sociais, bem como a valorização
da imagem e a auto-estima dos participantes, fomentando o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais e a respectiva reconstrução de uma imagem social positiva.
5.17

- Fase Distrital do Torneio Compal Air

Realizou-se no Pavilhão dos Galitos, na Escola Mário Sacramento, na Escola José Estêvão e no
Cais da Fonte Nova a fase regional do torneio Compal Air. O evento é foi organizado pela
Associação de Basquetebol de Aveiro e contou com o apoio da Divisão de Desporto da Câmara
Municipal de Aveiro.
Compal Air é um projecto que aposta na revitalização do Basquetebol junto das crianças com
idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos de idade. Iniciativa da Federação Portuguesa de
Basquetebol em parceria com a empresa Compal, envolvendo também as autarquias.
5.18

- Kids Cup

O Torneio Kid Cup 07 visou a promoção da prática desportiva junto das crianças, de modo a
incentivar e fomentar hábitos que permitam um crescimento equilibrado e saudável.
5.19

- 8º Congresso de Gestão Desportiva e 3º Congresso Ibérico de Gestores
Desportivos

O 8º Congresso Nacional de Gestão de Desporto e 3º Congresso Ibérico de Gestores de Desporto
teve como objectivo estimular e promover formas de intervenção no combate às dificuldades do
desenvolvimento do Desporto. No congresso estiveram presentes cerca de 300 participantes e 85
convidados.
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6. Parcerias estabelecidas
6.1

ESCOLA SUPERIOR DE RIO MAIOR

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária
de alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.
6.2

ESCOLA SUPERIOR DE BRAGANÇA

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária
de alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.
6.3

IPAM

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária
de alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.

7. Apoio na Organização de Eventos Promovidos por Outras Instituições/Associações/Clubes
7.1.Torneio de Voleibol de Praia - CVA
7.2.Torneio Alfredo Almeida em Judo – Sport Clube Beira-Mar
7.3.Taboeira Cup 2007 – A.D. Taboeira
7.4.Aveiro Cup 2007 – A.D.Taboeira
7.5.Torneio Convívio Inter-escolas de Cacia – Clube Estrela Azul
7.6.Torneio Sta Joana – A.B.A.
7.7.Descida da Ria – Galitos
7.8.Torneio Internacional da Barroca – A.R.C.Barroca
7.9.Torneio internacional da Barroca – Páscoa 2007
7.10.

Expo Ave – APROCRED

7.11.

Taça da Associação – Associação de Natação de Aveiro

7.12.

Passeio de Cicloturismo – Associação dos Amigos do Carocho

7.13.

Troféu ACP – Automóveis Antigos
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7.14.

Torneio da Malha – Leões de Sarrazola

7.15.

Mini Cup – A.D.Taboeira

7.16.

25º Aniversário do Clube de Ténis Aveiro

7.17.

Torneio de Hóquei – F.C.Bomsucesso

7.18.

Aveiro Vela – Sporting Clube Aveiro

7.19.

Outros

8. Apoio na Organização de Iniciativas das Outras Divisões
8.1 – Projecto Sénior – Divisão de Acção Social - Colaboração em diversas iniciativas
promovidas no âmbito do referido Projecto, o qual foi orientado pela Divisão de Acção
Social, nomeadamente, no “Dia dos Avós” e no “Dia de S. Martinho”;
8.2 – Rede Social – Divisão de Acção Social - Participação no grupo de trabalho da Rede
Social, coordenado pela Divisão de Acção Social.
8.3 – Participação no Grupo de Trabalho da Rede Social
8.4 – Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro – Divisão de
Ambiente
8.5 – Participação na Organização do Dia Mundial da Saúde e da Actividade Física
8.6 – Colaboração com a Divisão de Obras Particulares, na análise de projectos de
urbanização
8.7 – Colaboração na Organização do Aniversário da Casa Municipal da Juventude
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9. Conclusão
Procura-se que o leque de actividades desenvolvidas seja bastante lato e diversificado, com uma
constante preocupação em abranger todas as faixas etárias, condições sociais e interesses da
população aveirense (Projecto “Aveiro… ComVida”, “Aveiro em…FORMA”, “Conviva Desporto”
Organização de Eventos, e outros).
Destaca-se, ainda, o trabalho desenvolvido com as Associações Desportivas do Concelho de
Aveiro, quer através da sua participação na definição das políticas de desporto do município
(criação do Conselho Consultivo do Desporto), quer através dos apoios aos diversos níveis. Este
trabalho exige um empenho e envolvimento constante de todos os parceiros e um crescente
despertar da consciência cívica de toda a comunidade.
Deve existir a constante preocupação de se desenvolverem iniciativas e projectos dirigidos às
populações mais fragilizadas e desfavorecidas, as quais dificilmente possuem condições de
acesso facilitado, de forma a promover a sua participação. É nossa condição a formação destes
públicos, combatendo assim, todas as formas de exclusão e discriminação social.
Em conclusão considera-se de extrema importância o contínuo e reforçado incentivo ao trabalho
em prol da sensibilização da população para o Desporto e a sua importância para o
desenvolvimento harmonioso do ser humano.
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6.2.6.JUVENTUDE
___________________________________________________________________________________
A - Sumário Executivo
A Divisão de Juventude prossegue a execução de uma política municipal de Juventude, global e
integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente definidos:


Apoiar e incentivar a iniciativa e participação dos jovens, bem como do movimento
associativo, proporcionando, assim, um espaço de socialização e de aprendizagem
democrática e factor de combate a todas as formas de exclusão e discriminação;



Reforçar o diálogo com os jovens, valorizando as suas aptidões, motivações e
necessidades;



Criar programas de Ocupação de Tempos Livres, nas mais diversas áreas;



Proporcionar oportunidades para os jovens demonstrarem as suas aptidões e
capacidades, pela livre criação.



Criar condições e mecanismos para que o movimento associativo participe na
definição e execução das políticas de Juventude;



Intervir transparente e criteriosamente no apoio ao movimento associativo,
respeitando a sua autonomia;

A promoção da integração social e económica dos jovens passa pela criação de sinergias
entre todos, incluindo a sociedade civil, das quais resultam intervenções aos diversos níveis,
como sejam, por exemplo: o combate à exclusão social, a prevenção das toxicodependências,
entre outros.
É neste contexto que o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Aveiro
desenvolve, regularmente, um programa de actividades em diversos âmbitos e em diferentes
espaços concelhios, sendo um deles o espaço que lhe é afecto - a Casa Municipal da Juventude
(CMJ).
A CMJ constitui um espaço privilegiado para o reforço e desenvolvimento das políticas
municipais de juventude em Aveiro, por se considerar um espaço de trabalho e de ocupação de
tempos livres dos jovens e associações aveirenses. As valências que lhes estão inerentes
abarcam áreas tão diversificadas como a informação e documentação, exposição e debate,
centro de recursos e multimédia, formação e orientação, projectos e, por último, lazer e
recreio.
A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um
programa diversificado, inovador e atento ao perfil dos jovens, de forma a apoiar e incentivar a
sua participação, fomentando o associativismo como espaço de socialização e de aprendizagem
não formal.
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Seguidamente, descrevem-se os projectos e iniciativas desenvolvidos por esta Divisão
durante o ano de 2007.
1. Movimento Associativo
1.2 Conselho Consultivo da Juventude
O Conselho Consultivo da Juventude (C.C.J.) é constituído por associações juvenis, de
âmbito cultural, desportivo, religioso, escutista, ambiental, de estudantes do ensino secundário
e superior, juventudes partidárias e por grupos informais de jovens. Estas associações
debruçam-se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento da política de juventude, nas mais diversas vertentes.
Durante o ano de 2007, foram realizadas duas reuniões formais, tendo sido elaboradas
actas, cujas ordens de trabalhos foram definidas pelo seu Presidente, podendo as associações,
sempre que o desejarem, solicitar o agendamento de matéria para discussão. Os temas
abordados incidiram sobre: a discussão do Plano de Actividades desta Divisão para o ano de
2007, na apresentação de propostas relativas à criação do Gabinete de Apoio ao Jovem,
apresentação do Cartão Jovem Municipal, da Semana da Juventude’07, com o intuito de analisar
o programa de iniciativas previsto.
Considera-se, assim, esta uma forma privilegiada para a permanente comunicação e
diálogo entre associações e autarquia, apoiando e incentivando, por um lado, a participação dos
jovens, e por outro dinamizando o movimento associativo do concelho.
Listagem das Associações Juvenis que constituem o CCJ
ASSOCIAÇÕES JUVENIS

ACAD – Associação Cultural de Aradas
ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
Associação Académica da Universidade de Aveiro
Associação de Estudantes da Escola Dr. Jaime Magalhães Lima
Associação de Estudantes da Escola Mário Sacramento
Associação de Estudantes da Escola Secundária Homem Cristo
Associação de Estudantes da Escola Secundária José Estevão
Associação de Estudantes do Conservatório de Música de Aveiro
Associação de Estudantes do IPAM
Associação de Estudantes do ISCAA
Associação de Estudantes do ISCIA
Associação de Gestão e Planeamento da Universidade de Aveiro
Associação de Jovens de Eixo
Associação de Jovens de São Bernardo
Associação de Surf de Aveiro
Associação Humaniarte
Associação Juvenil Oficina dos Diónisos
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Associação Regresso à Terra
Corpo Nacional de Escutas
Escola Etnográfica da Casa do Povo de Cacia
FAIRe -Fórum Académico para a Informação e Representação Externa
FISUA - Associação de Física da Universidade de Aveiro
GIOFRATER
Associação de Capoeiristas do Litoral
Grupo de Jovens de Oliveirinha
IPJ – Delegação Regional de Aveiro
Juventude Comunista Portuguesa
Juventude Popular
Juventude Social Democrata
Juventude Socialista
SUL – Associação de Cooperação p/ o Desenvolvimento

Neste contexto, foram realizadas as seguintes reuniões formais:
Data realização

Local

26/02/07

Casa Municipal da
Juventude

Ordem de trabalhos
-

18/06/07

Casa Municipal da
Juventude

-

N.º Participantes

Apresentação do Plano de Actividades do Pelouro
da Juventude para 2008;
Apresentação de Propostas relativas à Criação do
Gabinete de Apoio ao Jovem;
Outros Assuntos.
Apresentação do Cartão Jovem Municipal;
Apresentação da Semana da Juventude’07;
Outros Assuntos

11

7

1.3 Atendimentos e visitas
Foram efectuados atendimentos para encaminhamento e acompanhamento de
iniciativas propostas por associações juvenis, grupos informais e outras entidades, a saber:
Associação/Grupo Informal

Data

Assuntos

Núcleo de Estudantes de Biologia da Associação
Académica da Universidade de Aveiro

04/01

Apresentação e solicitação de apoio para a realização do XI

Associação Académica da Universidade de Aveiro

17/01

Participação na Tomada de Posse dos novos órgãos

Associação de Estudantes do ISCAA

30/01

Participação na Tomada de Posse dos novos órgãos

69 Sugar Hip Hop

08/02

Apresentação de proposta de evento

Associação Académica da Universidade de Aveiro

13/02

Apresentação da Semana do Enterro 2007, bem como reflexão

Estudantes do Curso de Administração Pública da
Universidade de Aveiro

27/02

Teresinha Tavares

01/03

Junta de Freguesia de Cacia

15/03

Encontro Nacional de Estudantes de Biologia

sobre local de realização
Solicitação

de

informações

sobre

Casa

Municipal

da

Juventude para trabalho académico
Solicitação de colaboração para Conferência sobre Obesidade
Infantil
Apresentação e solicitação de apoio para realização de
iniciativas de cariz juvenil na freguesia de Cacia
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Associação Académica da Universidade de Aveiro

16/03

MigMúsica

03/04

Apresentação de Eventos a realizar em Aveiro

Tuna Universitária de Aveiro

05/04

Apresentação e solicitação de apoio para realização do XVII

Reflexão sobre local da realização da Semana do Enterro
2007

FITUA – Festival Internacional de Tunas de Aveiro
Associação Académica da Universidade de Aveiro

05/04

Reflexão sobre local da realização da Semana do Enterro
2007, bem como todos os procedimentos necessários à
viabilização da mesma

Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente
da Universidade de Aveiro

06/04

Apresentação do Plano de Actividades do Núcleo, bem como
solicitação de apoio à realização do Ciclo de Conferências e
colaboração na edição do Boletim Informativo

Projecto “Júnior Empresa”

03/05

Apresentado por grupo de alunos da Universidade de Aveiro,
informando e solicitando colaboração para a criação desta
empresa

Associação de Estudantes de Engenharia e Gestão
Industrial de Aveiro

31/05

Ziggy

28/06

Movimento”

Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente
da Universidade Aveiro
Associação Académica da Universidade de Aveiro

Solicitação de patrocínio para a 8ª Edição da Revista “EGI em
Apresentação de proposta para realização de Lan Party
Solicitação de apoio para realização Ciclo Conferências sobre
a temática das Energias

12/07

Reflexão sobre local da realização da Semana da Recepção
ao Caloiro 2007, bem como todos os procedimentos
necessários à viabilização da mesma

Associação Académica da Universidade de Aveiro

06/09

Realização da Semana da Recepção ao Caloiro 2007, bem
como os procedimentos necessários à viabilização da mesma

Tuna Feminina da Associação Académica da
Universidade de Aveiro

27/09

Secret Force

04/10

Associação Académica da Universidade de Aveiro

25/10

Firsthand

13/11

Apresentação de proposta para a realização do Festival de
tunas Femininas 2007 e solicitação de apoio
Apresentação de projecto e pedido de apoio para o seu
desenvolvimento
Apresentação de relatório financeiro da Semana da Recepção
ao Caloiro 2007, bem como solicitação de comparticipação
Apresentação de Projecto para realização na cidade de
Aveiro em 2008, relacionado com campeonatos no âmbito do
PES8

Cláudia Carvalho

28/11

Apresentação de Curriculum Vitae e proposta de intervenção
artística no concelho

Firsthand

11/12

Reunião com AveiroExpo para analisar possibilidade de
realização do Campeonato Pró Evolution Cup PES8, na cidade
de Aveiro, a 10 e 11 de Maio de 2008

Núcleo de Basebol da Associação Académica da
Universidade de Aveiro

13/12

Associação Engenharia e Gestão Industrial de
Aveiro

17/12

Solicitação de apoio para participação no campeonato
europeu de basebol
Tomada de posse dos órgãos sociais
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1.4 Programa Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem (PMAIJ)
O Programa Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem (PMAIJ) é um instrumento criado pelo
Pelouro da Juventude que pretende estruturar e organizar de uma forma criteriosa e
transparente os apoios às Associações Juvenis e a grupos informais de jovens.
Durante o ano de 2007, não foram recepcionadas candidaturas, mas foram realizados
procedimentos à revogação de duas candidaturas apresentadas em anos transactos, conforme se
pode observar no quadro seguinte:
Quadro Resumo PMAIJ
Associação

Projecto

Data Realização

Deliberação

Valor

Núcleo de Capoeira da U.A.

Workshop de Capoeira

2000

RC 02/04/2007

1.500,00€

Academia de Shudo

Seminário Internacional de Jun Fan
Jeet Kune

2001

RC 11/06/2007

1.500,00€

Total

3.000,00€

Por forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados
quer às Associações Juvenis, quer a outras entidades e organismos do concelho que recorreram à
CMJ, apresenta-se a seguinte tabela:
Apoios às Associações/Instituições/Grupos Informais – 2007
Associação/Entidade

Apoio Logístico
Material/Espaço

Nº x

Datashow

1

Licenças gratuitas ruído e

1

Apoio
Financeiro
Valor

Finalidade

FREGUESIA DE ARADAS

Centro Educativo Dr. Alberto Souto
69 SUGAR

espectáculo Divulgação

Agenda 21 Escolar
Evento de Hip-Hop

FREGUESIA DE CACIA

Associação Regresso à Terra

3

Realização

Datashow e Tela

1
3

Sensibilização
Apresentação AveiroExpo
Acção de Formação Equitação

Sinais de Trânsito
Autocarro

1
2
3

Terapêutica
Programa de Prevenção
Campos de Férias
III
Jornadas
de

500 cópias

Fraternidade Nuno Álvares
CN Escutas

Acções

de

Equitação

Terapêutica (28 a 30 Abril)
Assinatura a 22/06/2007

Protocolo Cooperação
Grupo de Dança Movimento

de

Sala multiusos

3

Ensaio Coreográfico

Material de som + tela

1
1

Convívio antigos escuteiros
Campanha de Sensibilização
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Apoio financeiro
Escola de Etnografia da Casa do

Datashow e Tela

Povo de Cacia
Cedência de transporte

1

Publicação estatutos no DR
IV Encontro de Folclore Infantil de

1

Cacia
Visita ao Museu Nacional do Pão a

300,00€

14/04/07

FREGUESIA DE EIXO

Datashow e Tela
3 placares

Projecto RIA

3 placares de graffitis
Datashow e material som
Associação de Jovens de Eixo

2

Acção Divulgação Informação Feira

1

de Março
Encontro Juvenil S. Jacinto

3

Workshop

no

Centro

Social

de

Requeixo
1

Festa de Natal
Colaboração na realização da Festa

Cedência de Lanches

de Natal

FREGUESIA DE ESGUEIRA

7
1
2
1

Reunião com pais e crianças
Festa de Natal
Festa do Dia do Pai
Acção
de
Formação
Dia

Aparelhagem sonora

1
1
1

Alimentação
“Dia da Mãe – Dança Colectiva”
Festa dos Santos Populares
Dia Mundial da Música

Datashow e Tela

1

Acção de Formação

1

Reunião de Caminheiros – “Sentir o

Datashow
Aparelhagem sonora,
microfones, cabos, mesa

Centro Social de Esgueira

EMA
Corpo Nacional Escutas Agrupamento
Esgueira nº 136
Associação Estudantes Escola Sec.

Datashow
2 placares de grafitti

da

Clã”
1

Jaime Magalhães Lima

Campanha para a Associação de
Estudantes

FREGUESIA DA GLÓRIA

Escola Secundária José Estevão
Clube dos Galitos

Espectáculo turmas 12º ano, Área de

Apoio logístico diverso

1

Material de Som

1

Projecto
Concerto Musical

2 Tendas

3

Encontro Mini Basquetebol

Sala Multiusos

2

Sessão Demonstração Robótica

Sociedade Recreio Artístico

Datashow

1

Associação de Natação de Aveiro

Datashow

1

Material de som e 3 microfones
colunas, mesa cabos, tripés,

2
3

Comemoração do Dia do Patrono

2

Campanha

Geração de Futuro, Lda.

Escola Secundária Mário Sacramento

microfones
Placas de Graffitis e Cavalete
Escola Secundária Homem Cristo

Apresentação

do

trabalho

à

colectividade
Acção

Formação

Federação

Portuguesa de Natação

Acção “Dança para todos”
da

Associação

de

Estudantes

1 tela para Graffitis e latas de
spray
Apoio a nível de trânsito

Associação

Académica

Universidade de Aveiro

da

Apoio logístico
Apoio logístico
Palco e limpeza espaço
transporte
Apoio financeiro

1

Realização tradicional corrida do

1
1

enterro
Semana da Recepção Caloiro
Semana do Enterro 2007
Churrasco Académico
Apoio concorrente da Operação

1

Triunfo
Edição Guia do Caloiro e DVD

3.170,00€

Pág.284

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Comissão Organizadora I Encontro
Nac. Estudantes de Gerontologia

I Encontro Nacional de Estudantes

Divulgação e patrocínio

PMAIJ – “Workshop de Capoeira

Núcleo Capoeira da AAUA

2000”

C.S.C.D.A. 513 – Projecto Pedras
Vivas

Tuna Universitária de Aveiro

1

do Ambiente

1

Licença utilização Largo da

1

Grande Auditório CCCAv,

1

material logístico, Bar

Estudantes

Biologia

Universidade de Aveiro

32 livros, Grande Auditório do

Industrial da UA

Apoio financeiro através de

3

Saúde

da

Universidade de Aveiro

Apoio financeiro

TEMA–Teatro Aveirense (Bar)
Associação Humaniarte

Noite Serenatas Femininas 07

500,00€

Realização de lanche convívio
Conferência sobre as temáticas das
XI Encontro Nacional de Estudantes

2

448,00€

Revista “EGI em Movimento”

250,00€

1

I Encontro Nacional de Estudantes
de Gerontologia
III Jornadas Técnicas de Imagiologia

100,00€

1

da UA

200,00€

3
7

Actividade Pedagógica e Cultural
Realização
de
uma
Acção

1

Pedagógica
Projecção de um filme

datashow

4

vídeo projecção (Metropolis)

Tenda

1

Ateliê de Pintura Facial

Datashow

1

Reunião de Pais

Datashow, tela, colunas e leitor

1

Projecção de filme destinado aos

Datashow
Florinhas do Vouga

Visionamento de um filme

de Biologia

publicidade
de

1.500,00€

Energias

CCCAv.

Associação de Engenharia e Gestão

Superior

Apoio logístico diverso
Praça do Peixe

Núcleo de Estudantes de Engenharia

Escola

Sala multiusos e equipamento
audiovisual

Tuna Feminina

Núcleo

100,00€

de Gerontologia

Datashow e Tela

FREGUESIA DE N. SR.ª FÁTIMA

Patronato Nª Sr.ª de Fátima
FREGUESIA DE REQUEIXO

Associação Juvenil de Requeixo
Junta de Freguesia de Requeixo

de DVD

jovens da Freguesia

Tela e datashow

1

Festa de Natal

Junta de Freguesia de Santa Joana

Expositor 040054

anual

Expositor para divulgação

ASAS

Datashow e Tela

1

Campo de Férias de Natal

2 colunas som

1

Festa de Natal

datashow e tela

1

Evento “A saúde no ginásio”

Alargamento horário Bodegas

1

FREGUESIA DE SANTA JOANA

FREGUESIA DE VERA CRUZ

Escola Vera Cruz
Ginásio Gim Line
Olhanoite – Actividades Hoteleiras,
Lda.
Instituto Segurança Social e Com
Protecção Cria e Jov

Associação Mercado Negro

Bar até às 03h Aprovado RC 19-

da Universidade de Aveiro

03-07
Datashow

Datashow

III Jornadas Técnicas de Imagiologia

4

Formação Técnicos da CPCJ de
Aveiro

1

Inauguração da wahWah, loja de

1

discos do Mercado Negro
Comemoração de Aniversário

1

Editora Cãoceito
Blaxploitation Connection

Juventude Social Democrática

Datashow

1

Tertúlia Laranja

Clube dos Galitos

Datashow

1

Jantar 103º Aniversário Clube

da
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Juventude Socialista
Associação de Capoeiristas do Litoral
Associação de Apoio ao Imigrante

ANJAF
Grupo Cidadãos “Em Movimento Pelo
Sim”

1

Baile/Concerto

1

Comemorações 25 de Abril

Datashow e tela

1

Festa de Natal

Sala Multiusos
Apoio administrativo

15
Anual

Apoio administrativo

Anual
16

Material e espaço público

Sala Multiusos e Tela
Sala Multiusos

Exposição de fotos

Formação

“Liderança,

Gestão

e

Negociação Conflitos”
1

Realização de um Concerto

DIVISÕES DA CMA

CPCJ de Aveiro

Datashow + Tela
Datashow e tela

Divisão Acção Cultural
Datashow

2

Reunião da Comissão Alargada da
CPCJ

4

Reunião – Grupos de Teatro

1

Performance Multimédia
VIII Bienal Internacional

de

Cerâmica Artística Aveiro
1

Acção “Chá com...ambiente”

1

Animação

das

Freguesias

–

Maratona de Fotografia
1

Actividade “Eco-Códigos”

material som, datashow, tela e

1

Comemoração do Dia Mundial do

DVD
rádio CD

1

Ambiente
peça de Teatro Infantil

2

Reunião

1

Freguesia de Cacia
Reunião Plenário Comissão Social

Datashow e tela
Divisão Acção Social / Rede Social
Datashow
Divisão de Ambiente
Divisão do Centro Cultural e de
Congressos

Sala multiusos
Datashow

Divisão de Desporto

Datashow + Tela
4 tendas

Div. Educação

Datashow + Tela
Tela

Div. Habitação Social

Datashow

Sala multiusos
Div. Museus Património Histórico

Leitor de DVD

Divisão de Protecção Civil

Sala multiusos

GAI
Gabinete Mobilidade

Datashow

da

Comissão

Social

Freguesia Esgueira
23
3

Exposição de Fotografia
Realização de Seminários

3
11

Campeonato Distrital de Xadrez
I Triatlo de Aveiro

1

Reunião do Conselho Municipal de
Educação

1
10

Dia Europeu dos Vizinhos
3.ª Formação “Vivências e Boas

7

práticas domésticas”
Sessões
de
sensibilização

1

“Viver...com segurança”
Dinamização activid Campo Férias
“Viver as Férias”

20

Inauguração

Exposição

“As

grandes Navegações”
14

Exposição Concurso “Mascote para
a Protecção Civil”

2

Reunião

1

Workshop

“A

Experiência

Intermobilidade T.P. nas cidades

Datashow

de Lisboa e Porto”
Gabinete Técnico Florestal

Datashow + Tela

1

Festa da Floresta
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Datashow

sala de reuniões
Projecto SECUR Ria

Datashow

1

Formação

1

Floresta contra incêndios
Acção de Sensibilização

legislação

Defesa

1

freguesia de Eixo
Entrevistas POC’s

2

Apresentação Projecto Reunião do

na

Executivo

OUTROS

Paula Alexandra Valente C. Da Silva

Datashow

João Raposo

Datashow

Conceição Mendes
APEVECA
Rui Antunes
Secret Force
Sandra Cristina Sarabando Ferro
Associação Os Pioneiros de Portugal
Ministério da Justiça
Clube Águas Bravas Portugal
Anabela Pereira Lopes
Pedro Bastos

6

Espectáculo da Primavera

10

Ensaios,

Apresentação

de

Trabalho

Sala Multiusos

10

Datashow

1

Exposição de Pintura “Máscaras”

energia

1

Demonstração de HIP HOP

autocarro

1

Deslocação ao Barreiro

Sala Multiusos

15

Exposição de Pintura a Óleo

divulgação e Programa

1

Campo Férias Praia Galé

1

Actividade encerramento Centro

Datashow
Material de som
Sala multiusos
Datashow + DVD + cabos e
comando

Educativo Alberto Souto
2

Prova Kayak Surf

15

Exposição de Pintura “Bonecas e
Companhia”

1

Cena Café
“Umbigo Teu
Total

6.568,00€
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2. Casa Municipal da Juventude de Aveiro
2.4 Casa Municipal de Juventude (C.M.J.)
Espaço lúdico e formativo para os jovens - a Casa Municipal da Juventude – surge do
reconhecimento da necessidade de incentivar, cativar e apoiar os jovens para actividades
culturais e lúdicas.
Acima de tudo é um espaço de trabalho, lazer, informação, convívio social, fomento do
associativismo, socialização e de aprendizagem democrática, por forma a combater formas de
exclusão e discriminação social.
A adopção de um horário flexível permite a frequência de todos os jovens, quer nos
recursos disponíveis (espaço informático, multiusos, etc.), quer nas actividades levadas a cabo
neste espaço, tais como: ateliês, concertos, acções de formação, exposições, concursos,
torneios, entre muitas outras.
Seguidamente, apresentam-se gráficos representativos do número de inscrições na CMJ,
por género e idade, bem como serviços requisitados relativamente ao ano de 2007.
Género

Masculino
4388
Total 5874
Feminino 1486

Foi frequentada por 5874 indivíduos, dos quais 4388 são do género masculino e 1486 do
género feminino. O número de pessoas que frequentaram a Casa revelou-se mais significativo
nos meses de Fevereiro, Março e Maio com 768 (572 sexo masculino e 196 sexo feminino), 660
(504 sexo masculino e 156 sexo feminino) e 619 (487 sexo masculino e 132 sexo feminino)
indivíduos, respectivamente.

Mês

Género
Masculino

Feminino

Total

Janeiro

433

158

591

Fevereiro

572

196

768

Março

504

156

660

Abril

346

154

500

Maio

487

132

619
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Junho

424

179

603

Julho

258

94

352

Agosto

132

47

179

Setembro

210

60

270

Outubro

248

73

321

Novembro

458

114

572

Dezembro

316

123

439

4388

1486

5874

TOTAL

Tendo em conta que a maioria dos jovens que frequenta a CMJ é do género masculino,
ao nível da idade, as faixas etárias mais representativas são dos 10 aos 15 anos e dos 16 aos 20
anos, com 2283, 1698, respectivamente, como é demonstrado pelo seguinte gráfico.

As actividades mais frequentadas pertencem aos serviços lúdicos da Casa com 5041
indivíduos, principalmente, em Fevereiro e Março, com 621 e 614 pessoas, respectivamente. De
seguida, surgem os Projectos/Actividades com 709 pessoas, com 138 e 84 pessoas, nos meses de
Dezembro e Novembro, respectivamente.

Serviços

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

510

621

614

391

607

546

410

120

227

247

468

280

5041

71

60

71

59

23

63

15

24

30

71

84

138

709

Lúdicos
Projectos

/

Actividades
Informação

60

48

23

44

28

18

22

23

17

5

20

19

327

Diversos

13

22

9

17

7

2

0

0

0

0

0

0

70

Relativamente aos serviços lúdicos, é bastante ilustrativo o facto de os jovens se
deslocarem à CMJ para aceder à Internet, jogar ping-pong, matraquilhos e jogos de mesa, bem
como para efectuarem leituras e visionarem filmes.

Em relação aos projectos e actividades que a CMJ desenvolve, o For’Jovem é o que mais
se destaca com 340 indivíduos. Advêm, essencialmente, de Formações, Workshops (Iniciação à
Criação Teatral, Caracterização, Musicoterapia, Cinema) e Oficinas como sejam, a título de
exemplo, Oficina de Pintura, de Língua Gestual, Retrato, Teatro Terapêutico, Hip-Hop,
Capoeira, entre outras.
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Projectos / Actividades CMJ
340

350

300

250

188
200

150

75

100

50

33

4

12

10

33
13

1

0
Associat.

Campos
Férias

For'Jovem

Conc
Bandas

Artes da
Arte

Jovem
Criador

Semana
Juv

Animação
CMJ

Ponto
Jovem

Diversos

Relativamente às informações solicitadas pelos utentes, destacam-se as relacionadas
com a associação com sede na CMJ - a Associação de Apoio ao Imigrante, bem como as
solicitações que se prendem com questões de aconselhamento e sexualidade, sobre emprego e
formação e as informações turísticas, constituindo, assim, este espaço como um local de
referência.
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Informação

109

120

Emprego/Formação
Turísticas (Cidade)

100

Aconselhamento/Sexuali
dade
Voluntariado

71

80

60

Arrendamento Jovem

60

40

Cartão Jovem Municipal

38

40

Apoio ao Imigrante
Diversos

20

4

1

4

0
1

Ao nível interno, importa, igualmente, indicar o volume de documentos criados ou
movimentados por esta Divisão, cuja distribuição se apresenta no gráfico seguinte:

Documentos 2007

1575
1600

1400

1200

918

1000

800

600

296

400

200

81

0

Informações

Corresp recebida

Corresp enviada

Divulgações

Neste contexto e, durante o ano de 2007, foram levadas a cabo as seguintes
iniciativas/projectos na CMJ:
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2.4.1

Exposições
Descrição

Promotor

Exposição dos trabalhos, resultantes da Oficina de PinturaFormadora e formandos Oficina de
em Pastel Aguarelável/Carvão

Pintura Pastel Aguarelável/Carvão

Exposição “Chernobil – O antes e o depois”

Associação de Apoio ao Imigrante

Exposição “Bonecas e Companhia”

Anabela Pereira Lopes

Exposição de trabalhos resultantes do Concurso “MascoteDivisão de Protecção Civil
para a Protecção Civil”
Exposição

trabalhos

resultantes

Concurso

FotográficoDivisão de Ambiente

“Aveiro Cidade Jardim”
Exposição de Pintura “Máscaras”

Conceição Mendes

Exposição de Fotografias de Cédric Martin, no âmbitoSemana da Juventude
“Serviço Voluntário Europeu”
Exposição de fotografia,

no âmbito da Semana daJuv.Move

Juventude
Exposição dos trabalhos resultantes da Oficina de PinturaFormandos da Oficina de Pintura em
em Acrílico

Acrílico

Exposição dos trabalhos resultantes da oficina de Pintura aFormadora e formandos da Oficina
Óleo

de Pintura a óleo

Data Realização

27 Fevereiro a 10 Março
02 a 18 Maio
22 Maio a 5 de Junho
21 de Junho a 06 de Julho
09 a 31 de Julho
3 a 19 de Setembro
22 a 29 Setembro
19 a 31 de Outubro
2 a 14 de Novembro
15 a 30 de Novembro

Exposição dos trabalhos resultantes do Workshop “Dar cor àFormadora e formandos da Workshop
Vida”

“Dar cor à Vida”

4 a 19 de Dezembro
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Projecto “4as na Casa

2.4.2

Este Projecto consistiu na realização de diversas actividades lúdicas na CMJ, durante as
tardes, cujo objectivo principal se prende em proporcionar espaços de convívio e ocupação
saudável dos tempos livres. De entre as actividades destacam-se:
Actividades

Data Realização

Participantes

Torneio de Damas

25 de Junho

5

Ateliê de Bolas de Malabarismo

26 de Junho

3

Campeonato dos Jogos Tradicionais

27 de Junho

5

Torneio de Trivial

28 de Junho

2

Torneio de Pictionary

29 de Junho

3

Projecção do Filme “A Idade do Gelo”

04 de Julho

11

Torneio de Uno

11 de Julho

10

Jogos de Mesa

25 de Julho

14

Pintura de Quadro Colectivo

01 de Agosto

2

Projecção do Filme “Happy Feet”

08 de Agosto

17

Torneio de Matraquilhos

22 de Agosto

22

Pintura a Cru

29 de Agosto

10

Projecção do Filme “A Casa Assombrada”

05 de Setembro

28

Torneio de Ping-Pong

12 de Setembro

13

14

145

Total

2.4.3

Actividades Diversas

Descrição

Data Realização

Formação “Liderança, Gestão e Negociação
de Conflitos”
Concerto na CMJ
Reunião

Curso

2 a 18 de Janeiro
19 de Janeiro

Liderança,

Gestão

e

Negociação Conflitos
Sessão de Demonstração

Robótica para

Crianças e Jovens

3 Maio
2 Junho

Projecção de Filme do IDT, no âmbito do Dia

26 de

Internacional do Abuso e Consumo de Drogas

Junho

Actividades no âmbito do Campo de Férias
“Viver... as férias” (jogos mesa, ping pong,

Promotor

ANJAF
Grupo de cidadãos “ Em Movimento
pelo Sim”
ANJAF
Geração de Futuro
Estagiária Sofia
Div. Habitação Social

21 de Agosto

matraquilhos, computadores..)
Projecção de Filme
Atelier de Fotografia Estenopeica
Sessão Demonstração Robótica
Projecção Filme “Homenzinhos” no âmbito
da acção “Pedalada Mágica”

27 de Agosto

Projecto Pedras Vivas

3 Setembro

Rita Landeiro

20 de Setembro

Geração de Futuro

10 Outubro

Irmãs Auxiliadoras da Caridade e
Divisão de Habitação Social,
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3. Programas e Actividades
3.1 Ponto Jovem - Gabinete de Apoio ao Jovem
O Ponto Jovem - Gabinete de Apoio ao Jovem pretende constituir um espaço de
informação e atendimento gratuito, anónimo e confidencial, no qual os jovens poderão obter,
junto de uma equipa especializada, esclarecimentos, informações e apoio em áreas como a
saúde, emprego, educação, associativismo, habitação, relações familiares, tempos livres, entre
outras.
Neste contexto, apresenta como principais objectivos: Facultar informação aos jovens
sobre os recursos existentes na comunidade, ao nível da Educação, Formação e Saídas
Profissionais; Proceder à avaliação multidimensional do jovem e dos seus universos relacionais,
perspectivando um projecto de vida adequado; Articular com as diversas entidades e serviços
existentes no concelho, na procura de uma melhor resposta face às necessidades
diagnosticadas; Promover a formação cívica dos jovens contribuindo para uma melhor formação
dos mesmos enquanto seres humanos; Contribuir para o desenvolvimento do trabalho voluntário;
Promover a criação de uma bolsa de emprego, em parceria com o tecido empresarial do
concelho.
Relativamente às valências, podemos destacar as seguintes: Social/Psicológico (Apoio,
acompanhamento

e

encaminhamento

social),

Saúde

(Sexualidade,

HIV,

consumos

e

dependências e Comportamentos Alimentares), Educação (Apoio e orientação vocacional e
Saídas ao nível de formação), Emprego (UNIVA’s, Ofertas de Formação e de Emprego em Aveiro,
Bolsas de Estágios), Habitação (Arrendamento Jovem), Associativismo (Apoio na constituição de
associações, Base de dados das associações, núcleos temáticos), Direitos/Deveres Cívicos
(Serviço Militar, Racismo,...), Ocupação de Tempos Livres (Informação sobre projectos de
ocupação de tempos livres em férias escolares),
O psicólogo dinamizador do referido espaço, desde a sua abertura a 01 de Julho, já
efectuou atendimento a 43 jovens, 21 do sexo feminino e 22 do sexo masculino. Do grupo de 43,
20 solicitaram e receberam respostas ao nível das saídas profissionais existentes no concelho de
Aveiro.
Género

21
22

Feminino
Masculino

Não obstante, o facto da procura de emprego ter sido um vector determinante das
visitas a este espaço de informação e atendimento, as respostas dadas procuraram mobilizar os
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jovens para uma exploração mais ampla nos domínios da formação, do trabalho voluntário e da
ocupação de tempos livres, no sentido de, por um lado, se promover uma realização integral da
pessoa e, por outro, uma ponderação mais completa das alternativas que iam ao encontro das
necessidades avaliadas nas entrevistas.

Motivo de visita

20
20
18
16
14

9

12
10
8
6

2

4

3

2

1

Apoio Social

Reinserção
Pessoa com

Arrendamento
Jovem

Voluntariado

Emprego /
Formação

Apoio
Psicológico

Associativismo

OTL

Orientação
Vocacional

2
0

1

1

4

Os motivos das visitas ao Gabinete relacionam-se, de uma forma geral, com:
necessidades ao nível de apoio psicológico (9); ao nível do Voluntariado (1) e dos programas de
ocupação de tempos livres (4); aconselhamento e orientação vocacional e criação de associação
juvenil (2); candidatura ao programa de arrendamento jovem (1); Reinserção de Pessoa com
Doença Mental (3) e Apoio Social (1).
Ao nível das áreas de intervenção do Ponto Jovem, integram-se, ainda, iniciativas
realizadas em prol dos jovens, destacando-se as seguintes:
- Sessão de informação/esclarecimento sobre direitos e deveres do trabalhador, na Escola
Secundária Jaime Magalhães Lima, no dia 10 de Dezembro, das 14h30m às 16h30m, tendo
sido o seu dinamizador o Dr. Adriano Marinho Teixeira, jurista da Câmara Municipal de
Aveiro no GAI/SIAC (Gabinete de Apoio Integrado/Sector de Informação Autárquico ao
Consumidor) e advogado. A sessão foi dirigida aos alunos do 9º Ano dos cursos de
educação/formação de Electricidade, Madeiras e Têxtil - Vestuário e do 11º ano, turma J
do CEF de Práticas Administrativas;
- Sessão de informação/esclarecimento sobre direitos e deveres do trabalhador, no
anfiteatro da Escola Profissional de Aveiro, no passado dia 13 de Dezembro, das 14h30m às
16h30m, tendo sido o seu dinamizador o Dr. Adriano Marinho Teixeira, dirigida aos alunos
do 12º ano.
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3.2 Espaço Internet Municipal II - CMJ
O Espaço Internet surgiu no âmbito de candidatura apresentada ao POS_Conhecimento –
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento e, de uma forma geral, consiste na
disponibilização de 8 pontos de acesso, permitindo, deste modo, atingir novos utilizadores deste
espaço e respectivos serviços da CMJ. A existência de um Espaço Municipal Internet na CMJ
permite, igualmente, um acompanhamento permanente e personalizado ao utente, uma maior
variedade de programas e outras utilidades à sua disposição, nomeadamente, o acesso gratuito à
Internet e a promoção contínua de acções de formação.
Inaugurado a 09 de Julho, a dinamizadora do Espaço realizou as seguintes actividades:
Actividades Realizadas

Divulgação semanal de sites
Criação

de

e-mails

e

explicação

do

seu

Data Realização

N.º Participantes

16/07 a 28/12 de 2007

2650

09/07 a 28/12 de 2007

725

20/07 a 28/12 de 2007

256

15/12 e 20/12 de 2007

27

funcionamento; participação em chats e fóruns;
explicação e apoio na pesquisa de temas.
Criação e manutenção do Weblog do CMJ e Ponto
Jovem
Workshops de Informática e Postais de Natal

Total

3658

No período compreendido entre 09 de Julho a 28 de Dezembro de 2007, revelou os
seguintes dados:


426 inscritos, 2794 utentes e 3748 utilizações no total:
. O número de inscrições foi mais relevante em Julho, Agosto e Novembro com
127, 89, e 80 inscrições, respectivamente;
. O número de utentes que frequentaram o Espaço foi mais assídua nos meses de
Novembro, Agosto e Dezembro com 613, 573 e 572 indivíduos, respectivamente;
. O número de utilizações foram mais significativas em Agosto, Julho e Dezembro
com 810, 809 e 709 utilizações, respectivamente.
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Utilizadores / Mês
900
810

809
800

709

699
700
613
600

573

572

532

Nº INSCRIÇÕES

500

Nº UTENTES

400

364

357

Nº UTILIZAÇÕES

278

300
226
200
127
89

100

36

Julho



Agosto

Setembro

52

Outubro

80
42

Novembro Dezembro

Dos 426 inscritos, 315 são do Concelho de Aveiro, onde se destaca as freguesias de
Vera Cruz (99), Glória (81) e Esgueira (65). A seguir, vem os Concelhos de Ílhavo,
Estarreja e Ovar que apresentam neste período um número de inscrições de 46, 9 e
8 utentes, respectivamente.



Dos inscritos, 300 são do género masculino e 126 feminino. Assim e, comparando
com as faixas etárias mais representativas:
. No sexo masculino são as faixas dos 11-14, maior ou igual a 23 e 15-18 anos com
115, 66 e 65 pessoas, respectivamente;
. No género feminino são as faixas do maior ou igual a 23, 11-14 e 15-18 anos com
46, 29 e 25 pessoas, respectivamente.
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CONCELHO

FREGUESIAS

IDADE / GÉNERO
3–6
F

AVEIRO

Aradas

M

7–10
F

11–14

M

F

M

1

1

2

1

Cacia

Nº DE

15-18

19-22

F

M

F

1

>=23

M

F

M

F

M

4

2

3

4

5

10

15

6

1

3

1

4

11

15

1

1

Eirol

1

Eixo
Esgueira

1

Glória

1

1

4

9

19

46

65

1

3

6

27

5

14

3

7

5

9

21

1

60

81

1

2

3

3

1

2

4

4

1
2

1

5

1

1

1

2

3
3

3

3

1

1

6

13

19

5

5

2

2

6

37

5

9

3

10

7

17

1
23

76

99

2

4

15

20

97

20

46

8

29

25

46

80

235

315

2

3

1

1
2

1
1

3

4

3

5

7

11

Avanca

1
7

1

2

2

1

2

9

3

1

1

1

2

1

1

1

4

5

16

21

3

3

10

11

21

5

7

17

29

46

1

1

2

2

4

1

1

1

Canelas

1

1

1

Estarreja

1

1

1

Pardilhó

1

Salreu

1
1

TOTAL

3

Arada

2

Esmoriz

1

Ovar

3

1
1

2

2

4
2

1

Ouca

1
1
3

TOTAL

1

3

Ponte de Vagos

1

Sosa

1

Vagos

1

1

1

1

TOTAL
OLIVEIRA DO

Oiã

1

BAIRRO

Oliveira Bairro

1

1

2

1

1

2

1
1

Aguada de Cima

1

1

1

1

TOTAL
ALBERGARIA-

Albergaria Velha

A-VELHA

Alquerubim

1

1
1

4

1
4

3
1

8
1

1

1

2

6

4

2

6

1

1

2

2

2

3

5

1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

1

1

1
1

1

1

1

Ribeira Fráguas
Sangalhos

2

1

Angeja
TOTAL

4

1

Águeda
Travassô

9

2

1

1

Troviscal
TOTAL

5

1
1

1
1

1

Válega

ANADIA

1

1

Baduído

ÁGUEDA

7

5

Ilhavo

VAGOS

5

1

GafªEncarnação

OVAR

2

6

Gaf.ª Boavista

TOTAL

1

6

São Bernardo

ESTARREJA

1

19

Santa Joana

Gafª da Nazaré

2

6

Requeixo

TOTAL

2

6

Oliveirinha

ILHAVO

1
1

N.ª Srª Fátima

Vera Cruz

INSCRIÇÕES

Total

1

1
1

1

2

3
1

4
1

1

1

1

2
1

2

5

1

1
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Vila Nª Monsarros

1

MIRA

MURTOSA
O. AZEMÉIS
S.J.
MADEIRA
ALCOBAÇA
BARCELOS
BRASIL
CONDEIXAA-VELHA
FIGUE FOZ
ITÁLIA
LISBOA

Mira
Seixo
TOTAL
S. João Lourosa
Viseu
TOTAL
Laborim de Baixo
Pedroso
TOTAL
Murtosa
Santiago Riba Ul
São João da
Madeira
Alfeizerão
Barcelos
Massamá
Condeixa-aVelha
Lavos
S. Ribocca
Benfica

LOULÉ
OEIRAS

São Sebastião
Carnaxide

PORTO
S. Mª dos
OLIVAIS
SANTARÉM
SETÚBAL
SINTRA
VILA CONDE

Paranhos
Santa Maria dos
Olivais
Santarém
Setúbal
Belas
Mosteirô

VISEU

VILA NOVA
DE GAIA

TOTAL

1

1

TOTAL

1
1

1

2

1

1

1

1

1
1
1

1
1
2

1

1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1

1
2

6

16

29

115

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
2

3

1
1
1
1
1

1
1

1

1
25

65

17

36

46

66

126

2

1
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1

1
1

1

1

300

1
1
1
2
1
1
426

O género de utentes que frequenta o Espaço Internet no período em causa é,
predominantemente, masculino, 2333 utilizadores contra 461 utilizadoras. Dos utentes
masculinos, a faixa etária que prevalece é a de 11-14 anos, seguidamente pela dos maiores e
igual a 23 anos e 15-18 anos, com 1221, 499 e 284 indivíduos, respectivamente. Das utentes
femininas quem predomina é a faixa etária maior e igual a 23 anos com 190 utilizadoras, seguida
pela faixa entre compreendida entre os 11 e 14 anos com 120, como mostra o quadro:
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Utilizadores
1400

1221
1200

1000

800

600

499

400

284

200

5

7

77

23

120

247

80

190

41

0
F

M
3–6

F

M
7–10

F

M
11–14

F

M

15-18

F

F

M

F

19-22

M
>=23

As actividades mais auferidas pelos utentes neste período são:
. Jogos lúdicos/educativos com 1953 utilizações, com maior frequência nos
meses de Julho, Agosto e Dezembro com 564, 368 e 353, respectivamente;
. Chat/Fórum/Email com 1388 utilizações, com maior incidência nos meses de
Agosto, Novembro e Dezembro com 354, 331, 281, respectivamente;
. Trabalho/Pesquisa com 280 utilizações, com maior repetição nos meses de
Novembro, Julho e Agosto com 79, 60 e 45, respectivamente.

Utilizações/Actividades/Mês

600
500
400

Chat/Fórum/Email
Jogo lúdico/educativo
Enciclop/Dicion/Atlas

300

Trabalho/Pesquisa
Música/Video/DVD

200

Diversos

100

Julho

Agosto

Setembro

Outubro Novembro Dezembro
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O número de utilizações no Espaço é muito superior no género masculino do que no
feminino, com 3211 contra 537. Este facto é repartido de maneira diferente pelas principais
actividades. Assim:
. Nos jogos lúdicos/educativos: 1838 utilizações são do sexo masculino, com
predominância na faixa etária entre 11-14 anos com 1540 utilizações; 115
utilizações são do sexo feminino com predomínio no intervalo de idade de 7-10
anos com 71 utilizações;
.

Chat/Fórum/E-mail:

1100

utilizações

são

do

sexo

masculino,

com

predominância na faixa etária de maior e igual a 23 anos com 383 utilizações;
288 utilizações são do sexo feminino com predomínio no intervalo de idade de
11-14 anos com 95 utilizações;
. Trabalho/Pesquisa: 153 utilizações são do sexo masculino, com predominância
na faixa etária de maior e igual a 23 anos com 117 utilizações; 127 utilizações
são do sexo feminino com predomínio na faixa de maior e igual a 23 anos com
102 utilizações.
IDADE / GÉNERO
Nº

ACTIVIDADES INTERNET

3–6

7–10

11–14

F

M

F

1

2

8

4

71

153

Trabalho/Pesquisa

2

Música/Vídeo/DVD

2

Chat/Fórum/Email
Jogo lúdico

M

F

15-18

19-22

>=23

UTILIZAÇÕES

Total

M

F

M

F

M

F

M

F

M

95

256

73

219

35

240

84

383

288

1100

1388

25

1540

8

104

20

3

17

115

1838

1953

5

10

10

16

10

8

102

117

127

153

280

1

33

2

11

1

11

1

41

5

98

103

3

1

4

4

1

11

2

22

24

1842

94

354

283

191

569

537

3211

3748

Encicl/Dicion/Atlas

Diversos
TOTAL

8

4

72

159

126

46

3.3 Projecto “Espaço +”
Utilizando o espaço escola, como forma de rentabilizar as infra-estruturas e recursos
existentes, pretendia-se a promoção de espaços formativos não-formais, contribuindo para a
construção de uma escola inclusiva, em que os professores, num esforço conjunto com as
crianças, a família e a comunidade, englobando parcerias com instituições e entidades locais,
consigam

colmatar

os

problemas

de

absentismo,

de

insucesso

e

exclusão

escolar,

proporcionando, a todos e de igual forma, o acesso à educação e ao desenvolvimento do
indivíduo e da comunidade.
Neste contexto e, por constituir um dos principais objectivos da Divisão de Juventude,
surgiu o projecto “Espaço +”, o qual propôs desenvolver um conjunto diversificado de
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actividades, dirigidas a jovens, com idades entre os 10 e os 14 anos, que frequentam a Escola
Integrada de Eixo, dando prioridade aos que, por diversos motivos, não têm oportunidade de
integrar projectos de ocupação de tempos livres.
Como principais objectivos apontavam-se: descentralizar as actividades da Casa
Municipal da Juventude; rentabilizar o espaço escola, como meio privilegiado de formação;
proporcionar a ocupação dos tempos livres a jovens que não estejam inseridos em qualquer
actividade ocupacional; promover um conjunto de actividades lúdico-formativas, de forma a
estimular a participação dos jovens, prevenindo comportamentos de risco; e, potenciar
capacidades, fomentando a auto-estima e valorização pessoal.
Deste modo, estiveram inscritos, durante o ano de 2007, 31 jovens a participar num
conjunto diversificado de actividades, a saber: apoio ao estudo, natação (4ª feira), desporto (6ª
feira), realização de jogos de interior e de exterior, expressão plástica, visitas, entre outras.
Aquando das Férias lectivas, foram, ainda, realizadas as seguintes actividades: piscina
de Cacia e de S. Jacinto, praia, cinema Fórum, caça ao tesouro, natação, desporto, remo,
expressão plástica, informática, visionamento de filmes, visita ao Planetário de Espinho,
instalações da GNR em Aveiro, Casa Municipal da Juventude e passeios de BUGA.
Após análise e avaliação do decorrer do Projecto e, tendo em conta o número de jovens
abrangidos diariamente nas actividades, dos custos que o mesmo acarretava para a Autarquia e
da crescente oferta de actividades pós-curriculares pela referida Escola através dos
prolongamentos de horário, concluiu-se que o Projecto não reunia as condições necessárias ao
seu desenvolvimento, tendo, por isso, o seu términos no mês de Julho.

3.4 Programa Ocupação de Tempos Livres – OTL/IPJ
O Programa OTL visa promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens,
orientando-os para o desempenho de actividades ocupacionais que proporcionem a conquista de
hábitos de voluntariado, que permitam o contacto experimental com algumas actividades
profissionais e que potenciem a capacidade de intervenção e participação social e cívica dos
jovens, contribuindo para o processo de educação não formal.
Neste sentido, elaborou-se uma candidatura ao referido Programa, nomeadamente, com
o Projecto “Férias de Verão 2007”, realizado no período de 02 de Julho a 27 de Agosto, tendo
contado com a participação total de 24 jovens, os quais integraram as equipas de dinamização
das actividades, tendo se procedido à formação, acompanhamento e orientação dos referidos
jovens.
De entre as actividades desenvolvidas destacam-se as de monitores de campos de férias,
pesquisas de entidades relacionadas com a área da dança, cinema, teatro e música, apoio no
atendimento ao público na CMJ, Loja das BUGAS, entre outras.
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3.5 Cartão Jovem Municipal
O Cartão Jovem Municipal é uma modalidade de Cartão Jovem Euro<26, que resulta de
uma parceria entre a Movijovem, entidade sob a tutela da Secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto, e os Municípios de todo o país. De referir que, em Dezembro de 2005 foi assinado
um Protocolo de Cooperação entre a Movijovem e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, que faz o enquadramento desta iniciativa.
O Cartão Jovem Municipal tem uma imagem que congrega a imagem do Cartão Jovem
Euro<26 com elementos identificativos do Município.
Todos os jovens residentes no Município, com idade entre os 12 e os 25 anos de idade,
inclusive podem ter o Cartão, beneficiando das seguintes vantagens: as do Cartão Jovem
Euro<26, a nível Nacional e Europeu, as vantagens que o Município decidir atribuir nos seus
equipamentos e taxas/serviços e, as vantagens que as entidades angariadas pelo Município
desejem oferecer a estes portadores do Cartão Jovem Municipal.
Importa, ainda, referir que, a implementação do Cartão Jovem Municipal constitui um
meio privilegiado do Município possibilitar aos jovens do seu Concelho um conjunto alargado de
vantagens, de dimensão concelhia, regional, nacional e inclusivamente europeia, face à sua
filosofia de reciprocidade de vantagens, associando a sua imagem a uma iniciativa de âmbito
europeu, que envolve 40 países.
Neste contexto, foi celebrada a cerimónia de assinatura de protocolo entre a Movijovem
e o Município de Aveiro, a 27 de Setembro de 2007.
Ao longo de 2007 foram realizadas 5 fases de angariação de entidades públicas e
privadas que se disponibilizassem a colaborar com o Município, no processo de implementação
do Cartão Jovem Municipal. Importa salientar que, duas fases foram realizadas com a
colaboração da Associação Comercial de Aveiro, a qual nos possibilitou contactos privilegiados
para a angariação de novas entidades.
De forma sucinta, até final do ano foram angariadas 3 empresas Municipais, a saber:
Teatro Aveirense, Estádio Municipal de Aveiro, EM e MoveAveiro, bem como 30 entidades
públicas e privadas, nas mais variadas áreas: cultura, desporto, saúde, ensino e formação,
alimentação, transportes, entre outras.
Em relação à venda ao público do referido Cartão, este ficou disponível a partir de 27 de
Dezembro e até ao final do ano foram vendidos 5 cartões.
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3.6 Portal Jovem
De uma forma geral, o Portal da Juventude contempla uma breve descrição da Divisão
de Juventude, informações sobre a Casa Municipal da Juventude de Aveiro, mapa de
localização, projectos e iniciativas desenvolvidos, agenda dos eventos a realizar, Fórum de
discussão, bem como breve descrição das actividades do movimento associativo, entre outras
informações.
Considera-se, assim, que o Portal da Juventude constituirá uma forma de divulgação e
orientação dos jovens aveirenses, no qual poderão encontrar informações úteis, como sejam os
contactos e equipamentos existentes ao nível do concelho, espaço de discussão, programas e
actividades previstas, entre outras.
Durante 2007, procedeu-se à construção do layout, bem como à recepção de informação
por parte das associações juvenis, bem como a inserção de textos e outros conteúdos pela
empresa responsável.

3.7 Projecto “For’Jovem”
O Projecto «For’Jovem» surge da necessidade de dar continuidade ao espaço de
formação não formal, pretendendo desenvolver, nas diversas áreas culturais e artísticas, um
espaço de formação numa vertente de acção pedagógica e adequada às exigências do público
jovem de Aveiro, através da rentabilização dos seus tempos livres de uma forma lúdica,
contribuindo para o desenvolvimento da sua formação pessoal.

Seguidamente, apresenta-se a distribuição do número de participantes, bem
como um quadro resumo das Acções de Formação realizadas:

Formações

Data

Local

Valor Pago

Rosângela Larraz

13/01 a 10/02

CMJ

Directo

17

Oficina Decoupage

Filomena Ferreira

17/02 a 10/03

CMJ

Directo

14

Oficina de Língua Gestual

Ana Susana Cortes

03/02 a 24/03

CMJ

Directo

20

Oficina Falso Vitral

Rosângela Larraz

27/04 a 25/05

CMJ

Directo

10

Oficina de Língua Gestual

Ana Susana Cortes

14/04 a 09/06

CMJ

Directo

18

João Cláudio Miranda

16/03 a 20/04

CMJ

Directo

16

Of

Pintura

Entidade Formadora

Pastel

Valor recebido

Total de
Partic.

Aguarelável Carvão

- Nível I

- Nível II
Oficina de Retrato
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Oficina

de

Teatro

Celso Xavier

Terapêutico

31/03

GRETUA

360€

400€

16

14/04 e 21/04

Workshop Caracterização

Marla Santos

14/04 e 21/04

CMJ

550€

350€

14

Workshop Funky/HipHop

Ana Pedro Silva J.

28/04 e 5/05

Requeixo Stª

150€

Gratuito

23

140€

Gratuito

27

Pereira Peres
Workshop

Iniciação

à

Pedro Bastos

Joana
17/03

Criação Teatral

Cacia e S.
Jacinto

Oficina de Hip Hop

Luciana Dias

21/04 a 1/05

Casa P.
Esgueira

Directo

Teresa Brito

28/04 a 05/05

CMJ

321€

Oficina Pintura s/ Seda

Rosângela Larraz

26/05 a 07/07

CMJ

Directo

8

Oficina

Ana Susana Cortes

16/06 a 28/07

CMJ

Directo

21

Of. Defesa Pessoal

Nuno Rocha

14/07 a 04/08

CMJ

250€

300€

20

Atelier

Rita Landeiro

3/09 a 8/09

IPJ

Sem €

120€

8

08/09 a 20/10

CMJ

Directo

20

14

Oficina

Criação

de

8

250€

10

Adereços de Moda

de

Língua

Gestual, nível I

de

Fotografia

Estenopeica
Oficina

de

Língua

Ana Catarina Miranda

Gestual, nível I

Dinis

Oficina de Pintura em

Rosângela Larraz

07/09 a 12/10

CMJ

Directo

Workshop “Be a Dj”

Escola Música.Com

08/09 a 29/09

CMJ

290,40€

325€

13

Workshop Musicoterapia

Márcia Vasconcelos

15 Setembro

CCCAv

220€

300€

15

Workshop Danças Tradic.

Jorge

22/09

Rossio

100€

Gratuito

8

Portuguesas

Matias
Marina Vasques

22/09

Rossio

101€

Gratuito

12

Firewandalix

23/09

Rossio

Gratuito

Gratuito

8

Catarina Div. Acção

18/09

Rossio

Gratuito

20€

4

Acrílico

Workshop

Danças

Alexandre

Tradicionais
Workshop de Fogo

Workshop de Bijuteria

Cultural
Workshop

Iniciação

ao

Dr. Nelson Lopes

24/09 e 25/09

CMJ

Gratuito

Gratuito

10

ao

Dr. Nelson Lopes

26/09 e 27/09

CMJ

Gratuito

Gratuito

10

29/09

Rossio

Gratuito

Gratuito

8

Sistema Braille
Workshop

Iniciação

Sistema Braille
Workshop de Fogo

Firewandalix
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Workshop de Percussão

Bruno

Estima

29/09

Rossio

100€

Gratuito

18

3/10

CMJ

80€

80€

8

/António Bastos
Workshop de Cerâmica

José

Raku

Loura Sarabando

Oficina de Pintura a Óleo

Rosângela Larraz

19/10 a 16/11

CMJ

Directo

22

Oficina

Ana Catarina Miranda

27/10 a 22/12

CMJ

Directo

22

Márcia Vasconcelos

13/10 e 20/10

CMJ

Directo

15

Pintura

João Cláudio Miranda

23/10 a 21/12

CMJ

Directo

16

que

Pedro Manuel Dias e

10/11 a 24/11

CMJ

700€

Rosângela Larraz

22/11 a 13/12

CMJ

544.50

ao

Dr. Nelson Lopes

26 e 27 /11

CMJ

Sem €

Workshop Presentes de

Rosângela Larraz

15/12

CMJ

Directo

de

Língua

Gestual, Nível II

Augusto

da

Dinis

Workshop

de

Musicoterapia
Oficina

de

Retrato
Workshop

“O

é

Cinema”
Workshop

200€

10

Tiago Araújo e Gama
de

Pintura

25

“Dar cor à Vida”
Workshop

Iniciação

45€

6

Sistema Braille
6

Natal-Natal.Gifts
TOTAL

3.906,40€

2.390,00€

520

3.8 VII Aniversário da CMJ
À semelhança dos anos transactos, a Casa Municipal da Juventude comemorou o seu VII
Aniversário no dia 19 de Maio, tendo sido desenvolvidas diversas actividades dirigidas ao público
jovem e à comunidade em geral.
O programa de actividades levado a efeito, a 19 de Maio, na Praça do Peixe, contou com
uma demonstração de DJ’s, com os alunos Hélio Adão Cerqueira e Fernando Alexandre
Figueiredo do Curso de Dj´s da Escola de Música Adágio – CETM de Aveiro (21h30); Concerto
musical com o grupo Housanbass, uma mistura explosiva de funk, house, e jazz, pelo Dj Rui e
baixista Alexandre Mano (22h30);

Demonstração da arte do fogo, pelo grupo de jovens

firewrlandix (23h15) e, por último, DJ Gustavo Ribau e Vj Chinoia (23h30).
Participaram nas referidas iniciativas cerca de 1500 jovens.

3.9 Concurso “Aveiro Jovem Criador 2007”
Contemplado no Plano de Actividades desta Divisão, encetou-se os procedimentos para a
oitava edição do Concurso, através do qual se pretendeu continuar a incentivar e promover os
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valores emergentes nas diferentes áreas artísticas, especificamente: Pintura, Fotografia, Arte
Digital, Escrita e Escultura.
Neste contexto, no mês de Maio deu-se início às reuniões com os elementos integrantes
do júri, no sentido de definir o regulamento do Concurso e, no mês de Agosto foi efectuada a
sua divulgação, tendo sido estipulada a data limite para recepção das inscrições dia 04 de
Outubro.
Para o efeito, realizaram-se diversos procedimentos logísticos, dos quais se destacam:
reuniões com elementos do júri para a selecção dos trabalhos premiados e a contemplar em
exposição; providenciar espaço para a realização da exposição dos trabalhos; preparação do
catálogo a editar aquando da inauguração da exposição; montagem da exposição e preparação
da sua inauguração.
Deste modo, procedeu-se à realização da Exposição, cuja cerimónia de inauguração e
entrega de prémios decorreu no dia 23 de Novembro, pelas 19h00, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro, local onde a mesma esteve patente ao público, até dia 31 de Dezembro,
das 15h00 às 19h00, de segunda-feira a domingo, com um total de visitantes de 1644.
Mais se informa que participaram um total de 206 concorrentes, distribuídos da seguinte
forma: Pintura 59; 56 na Fotografia, Escultura contou com 13; 26 na Arte Digital e 52 na área de
Escrita, conforme se pode observar no gráfico abaixo apresentado.
Ao nível dos concorrentes seleccionados para exposição, o total foi de 135, distribuindose por: Arte Digital (24), Fotografia (29), Escrita (51), Pintura (26) e Escultura (5).
Importa destacar a elaboração de um catálogo dos trabalhos em exposição e respectivos
currículos dos jovens, como forma privilegiada de divulgação dos seus valores artísticos.

Concurso Aveiro Jovem Criador 2007
Distribuição Concorrentes

13
59
52

Pintura
Fotografia
Arte Digital
Escrita
Escultura

26

56
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3.10 Projecto “Artes da Arte”
Este Projecto consistiu em promover um conjunto diversificado de actividades artísticas,
nas áreas do teatro, dança, cinema e música. O objectivo principal consiste em envolver
activamente os jovens e a comunidade em geral, bem como, promover a formação de futuros
públicos activos e participativos nas diversas áreas artísticas, estimulando a consciência,
motivação e sensibilidade estética.
No Mês de Março, dedicado ao Teatro, desenvolveram-se as seguintes iniciativas:
Actividade

Dinamização

Marla
Santos
Celso
Teixeira
Pedro
Bastos e
Marlon
Fortes
António
Morais e
Ana Amaro
Cláudia
Stattmiller
Pedro
Bastos
Pedro
Bastos

Workshop de caracterização
Oficina de Teatro Terapêutico

Cena Café – “Umbigo Teu”

Cena Café – “A Bela Infanta”
Cena Café – “Peças Soltas”
Artes na Freguesia de S. Jacinto Workshop Iniciação à Criação Teatral
Artes na Freguesia de Cacia - Workshop
Iniciação à Criação Teatral
Artes na Freguesia de S. Jacinto Espectáculo de Teatro “Os
Emprateleirados”
Artes na Freguesia de Cacia - Espectáculo
de Teatro “Os Emprateleirados”

Local

Data

Total
Participantes

CMJ

14 e 21 de Abril

14

GRETUA

31 Março, 14 e
21 de Abril

17

Bar da A.A.U.Av

27 Março

22

Galitos Café

28 de Março

60

Mercado Negro

29 de Março

71

17 de Março

13

31 Março

11

Junta Freguesia de S.
Jacinto
Junta Freguesia de
Cacia

ACAD

Auditório Centro
Social e Paroquial

18 de Março

64

ACAD

Auditório da Junta de
Freguesia

01 Abril

40

Total

312

Relativamente ao Mês de Abril dedicado à Dança, a programação contou com as
seguintes actividades:
Actividade

Oficina de Hip-Hop
Cena Café – Movi(mo)mento
Cena Café – Improvisação I
Cena Café – Improvisação II
ProjectBar – Projecção de Filmes
na área Dança
IV Encontro com a Dança
Artes na Freguesia de Stª Joana –
Workshop de Hip-hop e Funky
Artes na Freguesia de Stª Joana –
Filme “Hip-hop Sem Parar”
Artes na Freguesia de Requeixo –
Workshop de Hip-hop e Funky
Artes na Freguesia de Requeixo Filme “Hip-hop Sem Parar”

Dinamização

Local

Data

Participantes

Luciana
Dias

Casa Povo de
Esgueira

12 de Abril a 13 de Maio,
Sábados

10

Estúdio 100

Mercado Negro

20 de Abril

100

Mercado Negro

27 de Abril

36

Mercado Negro

04 de Maio

40

Galitos Caffé

05, 12, 19 e 26 de Abril

144

Grande Aud.
CCCAv

22 de Abril

260 partic.
1000 espect.

28 Abril

9

28 Abril

Anulado

05 Maio

14

05 Maio

20

Daniela
Leite
Daniela
Leite
Galitos
Caffé
Grupos
Dança e
Associações
Dário
Lourenço
Div.
Juventude
Dário
Lourenço
Div.
Juventude

Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Ass. Cult.
Recreativa Taipa
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Total

1633

No Mês de Setembro, dedicado à Música, desenvolveram-se as seguintes actividades:
Actividade

Workshop “Be a DJ”

Dinamização

Local

Data
08 a 29 de Setembro aos
Sábados

Participantes

Adágio

CMJ

Workshop de Musicoterapia

Márcia
Vasconcelos

Peq.Auditório
CCCAv

15 de Setembro

15

Cena Café – “O Silêncio das
Notas”

Alexandre Mano

Bar do CCCAv

07, 14 e 21 de Setembro

140

Clandestino Bar

Clandestino Bar

03, 10 e 17 de Setembro

60

Oficina de
Música
Oficina de
Música

Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia

08 de Setembro

Anulado

15 de Setembro

Anulado

Div. Juventude

Junta de
Freguesia

08 de Setembro

0

Div. Juventude

Junta de
Freguesia

15 de Setembro

ProjectBar– Projecção de
Filmes área Música
Artes na Freguesia S. Bernardo
Workshop Pop Rock
Artes Freguesia S. Oliveirinha
Workshop Pop Rock
Artes na Freguesia de S.
Bernardo - Filme “Dream
Girls”
Artes Freguesia S. Oliveirinha
Filme “Dream Girls”

13

0
Total

228

O Mês de Novembro foi dedicado ao Cinema tendo sido desenvolvidas as seguintes iniciativas:
Actividade

Dinamização

Local

Pedro Dias e
Tiago Gama

CMJ

ProjectBar

Clandestino Bar

Clandestino Bar

Artes na Freguesia Eirol Filme
“A Guerra dos Mundos”

Div. Juventude

Junta de
Freguesia

Workshop “O Que è Cinema”

Artes na Freguesia de Aradas –
Filme “Uma Série de Desgraças”
Ciclo de Projecções
“Homenagem Bergman”
Cinema à 5ª

Div. Juventude
HIDRA
Div. Juventude

Junta de
Freguesia
Grde Audit
CCCAv
Mercado Negro

Data

Total
Participantes

10, 17, 20 e 24 de
Novembro
19, 26 de Novembro e 03
de Dezembro

10
70

14 de Novembro

25

21 de Novembro

20

14, 21, 28 Novembro e 05
Dezembro
29 Novembro, 06 e 13 de
Dezembro
Total

171
35
331

3.11 Férias na Quinta “Páscoa 2007”
O Campo de Férias “Férias na Quinta – Páscoa 2007” foi realizado em colaboração com a
Associação Regresso à Terra com base no protocolo existente entre esta Autarquia e aquela
entidade, tendo contemplado 25 jovens com idades compreendidas entre os 07 e os 12 anos.
Especificamente, o Campo de Férias constituiu um espaço de convívio lúdico, desportivo
e ambiental, proporcionando as mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto
não formal. Através da ocupação dos jovens em férias escolares, procurou-se proporcionar um
maior contacto com a natureza, estimulando a participação activa dos jovens. Foi realizado no
período de 26 a 30 de Março, das 09h00 às 17h30, na Quinta Equestre de Aveiro, tendo sido
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desenvolvidas as seguintes actividades: equitação, gincana de bicicleta, jogar futebol,
campeonatos, caça ao tesouro, ateliês diversos, entre outras.
Deste modo, considera-se ter proporcionado mais um espaço de ocupação de tempo de
férias, contribuindo, de uma forma geral, para a formação cívica dos participantes.

3.12 Projecto “Campo de Férias – Verão 2007”
No período de 16 a 20 de Julho, realizou-se o Campo de Férias de Verão não residencial,
denominado de “Verão 2007”.
Esta iniciativa pretendeu constituir um espaço de convívio lúdico, desportivo e cultural,
proporcionando as mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto não formal,
procurando possibilitar aos jovens o conhecimento mais integrado do Município Aveirense,
estimulando a sua participação, prevenindo comportamentos de risco; potenciar capacidades,
fomentando a auto-estima e valorização pessoal.
O Projecto consistiu na ocupação de 40 jovens (divididos em 2 grupos de 20), dos 7 aos
13 anos de idade, das 9h00 às 18h00, sendo a Casa Municipal da Juventude o ponto de partida
para a realização das diversas actividades. De entre as actividades programadas destacam-se:
praia, piscina, jogos, actividades desportivas, actividade de Remo, Escola Equestre de Aveiro,
visionamento de filme, visita à Fábrica da Ciência, passeio de BUGA’s, graffitis, visita à Escola
Municipal de Educação Rodoviária.
3.13 Projecto “Curte as Férias”
Tendo em conta o elevado interesse manifestado pelos participantes e respectivos
encarregados de educação nos anos transactos, realizou-se o Projecto “Curte as Férias”, o qual
constituiu um espaço de convívio lúdico, desportivo e cultural, proporcionando as mais variadas
experiências educativas/recreativas num contexto não formal, através da ocupação dos jovens
em férias escolares, como forma de estimular a participação activa dos jovens.
Especificamente, o Projecto consistiu na ocupação de 25 jovens dos 13 aos 17 anos,
durante uma semana, de 02 a 06 de Julho, das 9h30m às 18h00m, através da realização de
actividades artísticas, recreativas, desportivas e educativas, no sentido de criar diversos espaços
de convívio que promovam a sensibilização e a participação.
Neste contexto, os jovens participaram em diversas actividades, a saber: visita a
diversos espaços ao ar livre como a Praia Fluvial de Góis, a Praia da Barra, a Praia da Roca e a
Piscina de São Jacinto; diversas actividades desportivas como passeios de bicicleta, remo, volei,
entre outros e, um acampamento na última noite da semana, em Góis, que contou com a
realização de diversas actividades lúdicas.
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3.14 Campo de Férias “Férias na Quinta – Verão 2007”
À semelhança do Campo de Férias da Páscoa, o “Férias na Quinta – Verão 2007” foi
realizado em colaboração com a Associação Regresso à Terra e destinou-se a 25 jovens com
idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, no período de 27 a 31 de Agosto, das 09h00 às
17h30, na Quinta Pedagógica de Aveiro.
Constituindo um espaço de convívio lúdico, desportivo e cultural, proporcionando as
mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto não formal, os jovens puderam
usufruir das seguintes actividades: equitação, téreres, campeonatos, seringball, prova de
orientação, piscina, entre muitas outras...
As inscrições, limitadas a 25 participantes, esgotaram nos primeiros dias, tendo-se
constatado, uma vez mais, a elevada adesão e, consequentemente, a necessidade de
desenvolver um maior número de projectos deste tipo em época de férias escolares.

3.15 Projecto «Natal.cool»
O Campo de Férias “Natal.cool” proporcionou a ocupação de 20 jovens, dos 8 e os 16
anos de idade, através da realização de actividades artísticas, recreativas e educativas, no
sentido de criar diversos espaços de convívio que promovessem a sua sensibilização e
participação.
As actividades desenvolveram-se no período de 17 a 20 de Dezembro, das 9h30 às 17h30,
com intervalo para o lanche da manhã e da tarde e também para almoço, o qual foi servido na
cantina municipal.
Os participaram tiveram oportunidade de ir à Piscina dos Galitos, visitar o Navio Museu
St. André, participar em diversos ateliês (artes plásticas, construção de presentes de natal e de
bijuteria) e assistir à projecção de um filme. A workshop de Música, pela Oficina de Música e um
outro de Informática, a Visita ao Museu da Cidade e o Campeonato de Ping Pong foram outras
actividades realizadas no decorrer do campo de férias.
No que diz respeito às colaborações, apesar da organização do campo de férias ser da
responsabilidade da Casa Municipal da Juventude, a mesma contou com a colaboração do Museu
da Cidade de Aveiro (através das realização de uma visita guiada à exposição “Objectos contam
História”), com a Oficina de Música de Aveiro (através de um workshop e de um concerto de
encerramento do campo de férias) e da Casa do Povo de Oliveirinha (através da colaboração de
um árbitro para a realização do Torneio de Ping Pong).
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3.16 “In The House” – Dá um pulo à tua Casa
A Divisão de Juventude realizou mais uma edição da iniciativa “In the House” – Dá um
pulo à tua Casa, na qual se promoveu um programa de actividades diversas, dirigidas ao público
jovem, realizadas no dia 23 de Junho (Sábado), no espaço da Casa Municipal da Juventude de
Aveiro, no período das 15h00 às 19h00, a saber: Concerto de Hip Hop, Beat Box, Ateliê de
Térérés, Demonstração de Hip Hop e “Graffiti ao Metro”.
Esta iniciativa pretendeu divulgar as actividades e projectos realizados na Casa
Municipal da Juventude de Aveiro, bem como constituir um espaço de convívio lúdico e
formativo, estimulando e mobilizando os jovens para a sua participação, tendo contado com 30
jovens.

3.17 Semana da Juventude – Juv.move
A realização desta iniciativa pretendeu promover um conjunto diversificado de
actividades

de

especificamente

cariz

artístico,

direccionadas

cultural,
aos

desportivo,

interesses

e

recreativo

vocações

dos

e

de

sensibilização,

jovens,

promovendo,

simultaneamente, a formação de futuros públicos activos e participativos. Pretendeu-se
abranger áreas como a música, teatro, artes plásticas, dança, cinema, literatura, multimédia e
desporto, contemplando a realização de concertos, mostras, workshops, debates e outras
actividades que se consideraram de relevada importância.
Neste contexto foi, intenção desta Autarquia proporcionar a criação de espaços diversos
que permitissem a participação das várias entidades do concelho, nomeadamente, associações,
escolas, instituições de solidariedade social, grupos informais de jovens e outras, no intuito de
mostrar e divulgar o trabalho desenvolvido pelas mesmas, enriquecendo o programa de
actividades dirigido à camada juvenil, mas promovendo, igualmente, a participação activa de
toda a comunidade.
Seguidamente, apresenta-se tabela resumo com as actividades realizadas no âmbito da
Semana da Juventude “Juv.move”:
Actividade

Exposição de Fotografia
Workshop Danças Tradicionais
Portuguesas
Workshop Danças Europeias
Actividades Desportivas e
Radicais; Jogos Gigantes e
Tradicionais
Vela e Canoagem
Espaço Lúdico
Mostra Arte Jovem

Entidade/Grupo

Local

Data

CMJ

22 a 29 de Setembro

Total
Participantes
20

Alexandre Matias

Rossio

22 de Setembro

08

Marina Vasques
Div. Desporto,
Desafios,
Div.Juventude
Sporting de
Aveiro
Div. Acção
Cultural
Diversos grupos

Rossio

22 de Setembro

12

Rossio

22 a 29 de Setembro

500

Rossio

22, 23 e 29 de Setembro

50

Rossio

22 a 29 de Setembro

250

Rossio

22 a 30 de Setembro

800

Cédric Martin
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IV Encontro de Folclore Infantil
de Cacia
Espectáculo de Fogo
Espectáculo de Dança
Contemporânea
Concerto de Músicas do Mundo –
“Balhos e Brincadeiras no
Coreto”
Aula de Yoga
Workshop de Fogo
“POVOar Laços”
Animação de Rua e Actuação no
Rossio
Demonstração de Dança
Visita Temática Laguna de
Aveiro: descoberta do
património Natural e Cultural
Workshop de Bijuteria
Espectáculo Multimédia
Conversas Abertas sobre
Discriminação
Concerto de Hip-Hop
Demonstração Graffitis “Graffiti
ao metro”
Observação Astronómica e
Palestra sobre Astronomia
Projecção de Filme
Workshop de Iniciação ao
Sistema de Escrita Braille
Teatro
Projecção da Peça de Teatro
Lançamento do Cartão Jovem
Municipal
Concerto Música
Actuação de dança e música
cigana
Concurso de Bandas “Juv.move”
Objectos que contam Estórias
Workshop Percussão
Demonstração de Capoeira
Workshop de Cerâmica Rakú
Lançamento Guia Jovem

Concurso de Bandas
Concerto Beat2Beat
Total de Participantes

Escola de
Etnografia da
Casa do Povo de
Cacia
Firewandalix

Rossio

22 de Setembro

200

Rossio

22 de Setembro

200

LP movimento

Rossio

22 de Setembro

300

Praça do Peixe

22 de Setembro

1500

Rossio

23 de Setembro

10

Rossio

23 e 29 de Setembro

15

Rossio

23 de Setembro

150

Rossio

23 de Setembro

300

Ria de Aveiro

23 de Setembro

52

Rossio

23 de Setembro

04

Rossio

23 de Setembro

80

Rossio

23 de Setembro

15

Rossio

24 de Setembro

1000

Rossio

24 de Setembro

60

Rossio

25 de Setembro

10

Uxu Kalhus
Associação Lusa
de Yoga
Firewandalix
Escola de
Etnografia Casa
do Povo de Cacia
Estúdio Cem
Secret Force
Gim Line
ADERAV
Divisão de Acção
Cultural
Miguel Raposo
Ponto Jovem
Div. Juventude
N.A.D
Jovens Concelho
de Aveiro
FISUA –
Associação de
Física da UA
CMJ
Ponto Jovem
Div. Juventude
GRETUA – Grupo
Experimental de
Teatro da UA
MoviJovem e
CMA
Olivetreedance
Projectos Novas
Sendas
Ma’at
Jah Riot
Bar
Museu da Cidade
Beat2Beat
Associação Malé
José Loura
Div. Juventude e
Ass. Académica
da UA
Lazy Lizard
The Mad Dogs
(Ashes)
Beat2Beat

Rossio

25 de Setembro

17

CMJ

26 e 27 de Setembro

20

Rossio
GRETUA

26 de Setembro

40

CMJ

27 de Setembro

10

Rossio

27 de Setembro

1500

Rossio

28 de Setembro

40

Rossio

28 de Setembro

800

Museu da Cidade
Rossio
Rossio
CMJ

28 de Setembro
29 de Setembro
29 de Setembro
Adiado para 03 de Outubro

20
18
30
08

Rossio

29 de Setembro

08

Realizado dia 10 de
Novembro

300

Bar da
Associação
Académica da
UA
Clube 8

29 de Setembro

400
8747
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3.18 Mostra Arte Jovem
A Mostra “Arte Jovem” foi uma iniciativa integrada na realização da Semana da
Juventude, tendo estado patente ao público no período de 22 a 30 de Setembro, das 15h00 às
23h00, no Rossio, consistindo numa exposição e venda dos trabalhos elaborados pelos jovens,
associações e instituições, como forma de divulgação das suas “artes”. Contou com a presença
de 17 entidades que puderam demonstrar as suas habilidades em áreas como a bijuteria,
vestuário, cerâmica, pintura, entre outras.

3. 19 II Concurso de Bandas
A edição do II Concurso de Bandas pretendeu promover a participação de bandas e/ou
grupos musicais ao nível nacional, divulgando os novos produtos musicais, bem como o
reconhecimento pelo público de novos talentos. Do total de 22 bandas concorrentes, apenas 6
foram seleccionadas, sendo que a selecção teve como critérios a originalidade, a qualidade
vocal e a qualidade técnica dos projectos musicais apresentados.
No grupo dos seis finalistas encontravam-se as seguintes bandas: os Ma’at, os Ashes, os
The Mad Dogs, os Jah Riot, os Bar, e os Lazy Lizard.
A apresentação pública das 6 Bandas estava prevista realizar-se nos dias 28 e 29 de
Setembro, no Rossio, sendo que no dia 29, as actuações tiveram de ser suspensas pelas más
condições climatéricas que se verificaram.
Neste contexto, a 2ª eliminatória decorreu no dia 10 de Novembro, a partir das 22h30,
na Casa do Estudante da Associação Académica da Universidade de Aveiro, tendo sido anunciado
o 1º Prémio, que foi atribuído aos “The Mad Dogs”, banda portuense.
3.20 Campanha «Dar por um sorriso»
Trata-se de uma Campanha de recolha de vestuário, brinquedos e material escolar,
desenvolvida em articulação com a Divisão de Acção Social e, em parceria com as Instituições do
Concelho.
A referida Campanha decorreu de 12 de Novembro a 07 de Dezembro, na Casa Municipal
da Juventude de Aveiro, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.
Foi, ainda, colocado um posto de recolha temporário no Teatro Aveirense, aquando da
realização do SET – Festival Sons em Trânsito, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro.
A entrega oficial dos donativos teve lugar no dia 14 de Dezembro, pelas 17h00, na Casa
Municipal da Juventude, pelo Sr. Vereador da Divisão da Acção Social, Dr. Miguel Capão Filipe.
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No final da Campanha contabilizaram-se 4000 peças de roupa, 3500 brinquedos, 200
pares de calçado, 100 jogos, 80 artigos de material escolar e 110 embalagens de produtos
alimentares.
A recolha foi conseguida através da participação de cerca de 500 cidadãos e 30
empresas e instituições que contribuíram para o sucesso da Campanha.
Importa referir que, participaram 10 Instituições do Concelho, abrangendo um total de
cerca de 550 utentes, entre os quais crianças, jovens e adultos.

3.21 Resumo
Seguidamente, apresenta-se gráfico ilustrativo do número de actividades desenvolvidas
por esta Divisão, considerando-se por actividades todas as acções práticas desenvolvidas durante
o ano de 2007. Optou-se pela classificação apresentada pelo facto de se considerar mais
aglutinadora e representativa das mesmas.
Actividades 2007
281

300
250
200
150
100

63

74

77
37

30

50
0
Formações
Workshops
Ateliês

Tempos
livres
lúdicas

Culturais
Artísticas

Colaboraç.
internas

Outras

Total

4. Projectos em colaboração com outras Divisões da Autarquia

4.1. Articulação com a Divisão de Ambiente, especificamente:
4.1.1. Na operacionalização do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, através da participação em reuniões de trabalho e contributos ao nível
da Divisão de Juventude;
4.1.2. No desenvolvimento de iniciativas, no âmbito do Programa Bandeira Azul Praia de
S. Jacinto, através da realização da iniciativa “Beata... no chão não, no cinzão”, em
articulação com a Junta de Freguesia de S. Jacinto, o Projecto RIA, Escuteiros
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Marítimos e Associação Desportiva e Cultural de S. Jacinto, tendo sido, igualmente,
elaborado o relatório das actividades desenvolvidas.
A iniciativa contou com a colocação de uma estrutura permanente de recolha de
cinzeiros ecológicos, durante todo o período balnear, bem como a construção dos
referidos cinzeiros pelos jovens, cujos ateliês decorreram nos dias 26 e 27 de
Julho, 9 e 23 de Agosto e 10 e 13 de Setembro.
Foi, igualmente, editado e distribuído um folheto informativo sobre a iniciativa e
com o intuito de sensibilizar a população para estas questões.
4.1.3 Colaboração na Semana da Cidade Verde, a qual decorreu de 19 a 23 de Março,
tendo sido realizados dois ateliês, nomeadamente, de Pintura de T-Shirt´s e de
Marcadores de Livros Coloridos, no dia 24 (Sábado), das 09h00 às 17h00, no Cais
da Fonte Nova.
4.1.4 Na realização da Semana da Terra que decorreu no período de 18 a 24 de Abril,
através de recepção de inscrições para as diversas iniciativas previstas.
4.2 Articulação com a Divisão de Acção Social, nomeadamente:
4.2.1 Participação no grupo de trabalho da Rede Social – Plano de Desenvolvimento Social,
coordenado pela Divisão de Acção Social, especificamente, em reuniões de
comissões sociais de freguesias e Grupo de Trabalho “Cidadania Activa / Estilos de
Vida Saudáveis”;
4.2.2

Colaboração na apresentação de projecto ao QREN, intitulado “O Barracão”, em
parceria com a Divisão de Acção Social, no âmbito da Rede Social.

4.2.3

Colaboração no âmbito do Projecto “Viver a Idade”, especificamente:
Descrição

“Dia dos Avós” no Parque Infante D. Pedro

Actividade

Data

Ateliê de Molduras e Jogos

26 Julho

Gigantes
“Dia Mundial do Turismo”
“Dia Internacional do Idoso”,“Dia Mundial da Música”

Visita a Viana do Castelo

27 Setembro

Convívio Discoteca Estação da

03 Outubro

Luz
“Dia de S. Martinho”, no Largo Maia Magalhães
Festa de Natal, Centro Cultural e de Congressos de Aveiro

4.3

Jogos tradicionais

14 Novembro

Espectáculo

20 Dezembro

Acompanhamento da candidatura ao POS_Conhecimento, através da qual foi criado o
Espaço Internet na Casa Municipal da Juventude em articulação com a Divisão de Sistemas
e Gestão Informática e Divisão Económico-Financeira;

4.4

Colaboração com a Divisão de Acção Cultural, designadamente:
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4.4.2

Dia Mundial da Criança – realização do Ateliê “T-shirt´s com pinta”, no dia 01 de
Junho, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, na Freguesia de Santa Joana,
com

a

participação

de

150

crianças/jovens,

oriundos(as)

dos

diversos

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Aveiro.
4.4.3

Animação das Freguesias – realização dos Ateliê “T-shirt’s com pinta” e Ateliê de
Pintura sobre a água, nos dias 16 e 30 de Junho, respectivamente, na Freguesia de
Nariz;

4.4.4

Dinamização de ateliês diversos no âmbito da Ludoteca, situada na Praça de Melo
Freitas, conforme se descreve no quadro seguinte:
Descrição Actividade

4.5

Data

N.º Jovens

Ateliê de molduras

07 de Dezembro

8

Ateliê “T-shirt’s com pinta”

11 de Dezembro

2

Ateliê de marcadores de livros

13 de Dezembro

8

Ateliê de mobiles de Natal

20 de Dezembro

25

Colaboração com o GAI – Gabinete de Atendimento Integrado no âmbito da implementação
do Sistema de Gestão de Qualidade;

4.6

Dia Mundial da Hipertensão - desenvolvida em colaboração com o Pelouro da Saúde,
através da realização de um Ateliê de Pintura e da dinamização do jogo “O sabichão mais
comilão”, no dia 17 de Maio, na Praça de Melo Freitas, das 10h00 às 18h00, contando com
a participação de 40 crianças/jovens;

4.7

Concurso “Mascote da Protecção Civil” – promovido em parceria com a Divisão da
Protecção Civil e Divisão de Educação, pretendia criar uma mascote e respectivo nome, os
quais seriam utilizados como elemento identificativo do Serviço Municipal de Protecção
Civil nas campanhas de promoção, sensibilização e educação dos mais novos para as
questões da Segurança. Abrangeu 85 jovens do Concelho de Aveiro, com idades
compreendidas entre os 10 e os 16 anos. Os trabalhos foram sujeitos a critérios de
avaliação que determinaram a sua selecção, nomeadamente: a originalidade, a estética, a
articulação dos conceitos, dos objectivos e da imagem institucional da Protecção Civil.

O premiado foi anunciado aquando da inauguração dos trabalhos seleccionados para exposição e
divulgado nos diferentes meios de comunicação social locais.
A exposição decorreu de 21 de Junho a 6 de Julho, na Casa Municipal da Juventude e contou
com a presença de cerca de 50 participantes.
4.8

Colaboração com o Gabinete Técnico Florestal na realização da Festa da Floresta, que
decorreu no dia 21 de Março, das 09h00 às 16h30, no Jardim Infante D. Pedro e no Raiz –
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Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, através da dinamização de actividades
dirigidas às crianças e jovens dos agrupamentos de Escolas de Aveiro.

5. Parcerias Externas
5.1 Agenda 21 Escolar - Participação no grupo de trabalho para a implementação da
Agenda21 Escolar, proposta de projecto apresentada pela ASPEA, e coordenado pela
Divisão de Educação, designadamente, na elaboração do «Guia para Agenda 21
Escolar de Aveiro» e pertença a sub-grupo de trabalhos.
5.2 Programa

Aveiro

Digital

-

nomeadamente, participação

em

reuniões

dos

interlocutores dos municípios envolvidos, bem como participação em sessões de
divulgação dos projectos AD em diversas Autarquias. Efectuou-se, igualmente, a
gestão da cedência de material promocional (T’shirts, bonés, livros e tapetes de
rato) às diversas Divisões da Autarquia e a entidades externas.
5.3 Acompanhamento e realização de procedimentos para a iniciativa “III Jornadas
Técnicas de Imagiologia da Universidade de Aveiro”, promovida pela Escola Superior
de Saúde da Universidade de Aveiro, realizada nos dias 23 e 24 de Março, tendo sido
atribuído subsídio no valor de 200,00€ para o efeito.
5.4 Apoio ao nível de transporte à Escola de Etnografia da Casa do Povo de Cacia, nos
dias 15 e 28 de Abril para visita ao Museu do Pão e ao Festival Infantil do Grupo da
Casa do Povo de Tábua, respectivamente.
5.5 Realização dos procedimentos à viabilização do Ciclo de Conferências intitulado
“Horizontes da Física”, levado a cabo pela FISUA – Associação de Física da
Universidade de Aveiro, no mês de Março.
5.6 Colaboração com a Associação “Regresso à Terra”, através da cedência de sinais de
trânsito para Programa de Prevenção.
5.7 Apoio à realização do I Encontro Nacional de Estudantes de Gerontologia, organizado
pelo Núcleo de Estudantes de Gerontologia da Escola Superior de Saúde da
Universidade de Aveiro, nos dias 29 e 31 de Março, tendo sido atribuído um subsídio
de 100,00€ destinado ao cattering do evento.
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5.8 Apoio para a realização do XI Encontro Nacional de Estudantes de Biologia,
decorrido de 31 de Março a 03 de Abril, promovido pelo Núcleo de Estudantes de
Biologia da Associação Académica da Universidade de Aveiro, nomeadamente,
através da disponibilização gratuita do Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos, ao nível de transporte e cedência de 32 livros editados por esta
Autarquia para oferta aos palestrantes.
5.9 Colaboração e apoio à organização da Semana do Enterro de 2007, promovida pela
Associação Académica da Universidade de Aveiro, no período de 28 de Abril a 03 de
Maio, no Estádio Municipal de Aveiro.
5.10

Colaboração na realização do Evento de Hip Hop promovido pelo grupo 69 Sugar,

levado a cabo no dia 09 de Junho, em Aradas.
5.11

Procedimentos com vista à elaboração e celebração de Protocolo de Cooperação

com a Associação Regresso à Terra, o qual foi firmado por ambas as partes no dia 22
de Junho; bem como emissão de parecer por esta Autarquia para obtenção de
Estatuto de Utilidade Pública.
5.12

Apoio e colaboração na edição de duas publicações da Revista “EGI em

Movimento”, editada pela Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro,
nomeadamente, apoio financeiro no valor de 250,00€.
5.13

Apoio para a realização de Conferência sobre as temáticas das Energias,

realizada no dia 10 de Outubro, das 19h30 às 24h00, pelo Núcleo de Estudantes de
Engenharia do Ambiente e Ordenamento da Associação Académica da Universidade
de Aveiro, nomeadamente, através da disponibilização gratuita do Grande Auditório
do Centro Cultural e de Congressos, bem como disponibilização de equipamento
técnico para o efeito.
5.14

Apoio à Escola de Etnografia da Casa do Povo de Cacia, especificamente, através

da atribuição de subsídio no valor de 300,00€ para apoiar as despesas de publicação
dos novos estatutos no Diário da República.
5.15

Colaboração e apoio na edição do Guia Jovem da Associação Académica da

Universidade de Aveiro, através da atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€,
bem como para edição de DVD, no valor de 670,00€, tendo como contrapartida a
entrega de exemplares para distribuição pelos jovens aveirenses.
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5.16

Articulação com a Junta de Freguesia da Glória, no âmbito da sua Comissão

Social de Freguesia, na realização de actividades aquando o Dia Mundial do
Ambiente, dia 05 de Junho, no Parque D. Pedro V, através da dinamização de
actividades pelas técnicas da Divisão de Juventude.
5.17

Colaboração com a Junta de Freguesia de Cacia nas actividades de BTT e

Encontro de Dança de Cacia, através de apoio logístico, divulgação, dinamização de
posto e disponibilização de recursos humanos, levadas a efeito no fim-de-semana de
08 e 09 de Junho, naquela freguesia.
5.18

Apoio logístico ao Circuito Nacional de Kayaksurf, realizado nos dias 16 e 17 de

Junho.
5.19

Articulação com Movimento “Actuar Teatro” com vista à cedência de espaço

para realização de ensaios.
5.20

Colaboração com o Projecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, através da

participação no Encontro Juvenil realizado no dia 27 de Julho, na freguesia de S.
Jacinto.
5.21

Apoio ao nível da divulgação do Programa Kairós, promovido pela Nova Acrópole

– Associação Cultural.
5.22

Participação no 22º Aniversário do Conselho Nacional da Juventude, no dia 18 de

Julho, na sede do CNJ, em Lisboa.
5.23

Apoio à Junta de Freguesia da Glória, no âmbito da sua Comissão Social de

Freguesia, na realização do Torneio de Futsal, realizado no dia 31 de Julho, em
Santiago, contando com a participação de 3 pessoas desta Divisão.
5.24

Realização de procedimentos no sentido de ceder espaço para sede da HIDRA -

Associação Cultural de Aveiro.
5.25

Apoio, através da cedência de transporte à Associação Regresso à Terra, nos

dias 23 e 30 de Agosto, para transporte de crianças e jovens integrados em Campos
de Férias promovidos por esta Associação.
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5.26

Realização de procedimentos à organização da Semana da Recepção ao Caloiro

2007, promovida pela Associação Académica da Universidade de Aveiro, tendo sido
realizada no período de 03 a 07 de Outubro, no Parque S. João.
5.27

Colaboração na realização do Churrasco Académico pela Tuna Universitária de

Aveiro, no dia 22 de Setembro, a partir das 13h00, na Praça do Peixe.
5.28

Apoio logístico, através da cedência de placas para realização de Graffitis à

Associação de Estudantes da Escola Secundária Jaime Magalhães Lima.
5.29

Participação em reuniões com Teatro Aveirense no sentido de articular

actividades.
5.30

Cedência de transporte ao grupo SecretForce para deslocação ao Barreiro, no

dia 07 de Outubro, a fim de participarem em competição de breakdance.
5.31

Apoio e colaboração na organização do Campo de Férias “Caciactiva Natal

2007”, promovido pela Junta de Freguesia de Cacia, no período de 17 a 21 de
Dezembro.
5.32

Colaboração mediante apoio logístico à Festa de Natal promovida pela

Associação de Jovens de Eixo.
5.33

Apoio logístico à realização da iniciativa “Natal para Todos” promovida pela

Associação de Capoeiristas do Litoral, levada a efeito no dia 29 de Dezembro, no
Centro Comercial Glicínias.

6. Participação em Acções de Formação, Congressos e outros encontros temáticos
6.1 Estágio - Orientação da estagiária Ana Raquel Conde, no âmbito do Programa de
Estágios Profissionais do IEFP, no período de 17 de Julho de 2006 a 13 de Abril de
2007;
6.2 Frequência da Formação em “Técnicas de Secretariado”, de 29 de Janeiro a 2 de
Fevereiro, ministrada pela AMRIA, pelas funcionárias Daniela Queirós Sousa Barros e
Maria de Fátima Lé Ferreira;
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6.3 Frequência da Formação em “Competências Básicas em Sistemas Operativos – 2ª
Edição”, de 08 a 16 de Fevereiro, pela funcionária Maria de Fátima Lé Ferreira;
6.4 Formação em TIC, ministrada pela Aveiro Digital, em Março de 2007, pela
funcionária Ana Raquel Conde Borralho;
6.5 Participação na Acção de Formação “Técnicas de Condução de Reuniões – 2ª
Edição”, promovida pela AMRIA, no período de 19 a 22 de Março, pelas funcionárias
Daniela Queirós Sousa Barros e Arminda Elisa Matos;
6.6 Frequência da Formação em “Técnicas de Secretariado”, de 25 a 29 de Junho,
ministrada pela AMRIA, pela funcionária Arminda Elisa Matos;
6.7 Participação no 9º Encontro Nacional das Associações Juvenis, promovido pela FNAJ
– Federação Nacional das Associações Juvenis, em Lisboa, nos dias 15 e 16 de
Setembro, pelas funcionárias Maria de Fátima Lé Ferreira, Arminda Elisa Matos e Ana
Margarida Oliveira;
6.8 Formação de Sensibilização para a utilização da “Caixa Mágica”, orientada pela
Divisão de Ambiente e SUMA, pelas funcionárias Ana Raquel Conde Borralho, Cláudia
Salomé Costa, Celina Botelho e Ana Margarida Oliveira, no dia 16 de Outubro de
2007;
6.9 Participação de Ana Margarida Oliveira no Seminário promovido pelo IREFREA, nos
dias 06 e 07 de Dezembro, em Coimbra.

7. Conclusão
A CMJ apresenta uma frequência média diária de cerca 24 jovens, distribuídos pelo
Espaço Internet, salas audiovisual e multiusos. Constata-se, ainda, bastante adesão a iniciativas
de ocupação de tempos livres nas camadas mais jovens, enquanto os debates e iniciativas na
área da formação são frequentados, essencialmente, pelos jovens que se situam na faixa etária
mais elevada.
Considera-se, assim, que o leque de actividades desenvolvidas é bastante lato e
diversificado, cuja preocupação se prende em abranger todas as faixas etárias, condição social e
interesses da juventude aveirense, cujo indicador pode ser avaliado pela adesão do número de
jovens às diversas iniciativas levadas a efeito durante o ano de 2007.
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Salienta-se a criação e dinamização de dois novos espaços, nomeadamente, o Espaço
Internet Municipal e o Ponto Jovem – Gabinete de Apoio ao Jovem, os quais têm vindo a
contribuir para uma melhor qualidade e quantidade na oferta de actividades para os jovens,
promovendo uma proximidade relacional mais estreita entre os jovens e os(as) técnicos(as)
desta Divisão, concorrendo, de forma eficaz, para a prossecução dos objectivos e estratégias
delineadas para a juventude do concelho de Aveiro.
Destaca-se, ainda, o trabalho desenvolvido com as associações juvenis do concelho de
Aveiro, quer através da sua participação na definição das políticas de juventude do município,
quer através dos apoios aos diversos níveis. É neste sentido que é nossa responsabilidade
continuar a despertar a sua consciência cívica, nomeadamente, para o papel activo e dinâmico a
desempenhar na sociedade.
É essencial a preocupação de se reforçar o desenvolvimento de iniciativas e projectos
dirigidos a jovens em situações mais fragilizadas ou desfavorecidas, os quais não possuem
condições de acesso facilitado, de forma a promover a sua participação, através da formação de
públicos, combatendo, assim, todas as formas de exclusão e discriminação social.
Em suma, considera-se de extrema importância o contínuo e reforçado incentivo ao
trabalho em prol da juventude do concelho de Aveiro.

Pág.323

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Pág.324

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

6.3 - ACÇÃO SOCIAL
6.3.1. ACÇÃO SOCIAL
___________________________________________________________________________________
As sociedades actuais encontram-se em constantes mutações, desde as alterações
demográficas, familiares, sociais, económicas aos crescentes progressos tecnológicos e
intensificação da globalização Contudo, continuam a apresentar problemas estruturais que
demonstram a importância de reforçar o papel da inclusão social, impelindo a União Europeia e
Estados Membros a assumir como objectivos estratégicos políticas inclusivas e de combate à
pobreza e à exclusão social.
Em Portugal, a estratégia de inclusão foi consubstanciada no Plano Nacional de Acção para a
Inclusão, 2006-2008 que assumiu, as três seguintes prioridades: combater a pobreza das crianças
e dos idosos; corrigir desvantagens na educação e formação qualificante; ultrapassar as
discriminações, reforçando a integração das pesssoas com deficência e dos imigrantes.
A Acção Social, destina-se igualmente, à protecção dos grupos mais vulneráveis da sociedade,
com especial incidência para as crianças, os idosos e os cidadãos portadores de deficiência,
sendo assumida por diversas entidades, entre as quais, Estado, Autarquias e Instituições
Particulares de Solidariedade Social.
No âmbito do processo de transferência de atribuições para as Autarquias Locais, a Acção Social
Municipal, tem vindo a assumir progressivamente competências ao nível da implementação e
coordenação de políticas locais, que visam o combate à pobreza e à exclusão social, numa
perspectiva de integração e rentabilização dos recursos existentes
Pressupõe também a adopção progressiva de instrumentos e metodologias de intervenção social
que potenciam as redes sociais locais, em consonância com os respectivos diagnósticos e os
planos de desenvolvimento social, no âmbito dos quais se priorizam os territórios mais
excluídos, de forma a adequar as medidas de política nacional às especificidades locais, na
aplicação do princípio “pensar global, agir local”
As parcerias locais da Rede Social, pela abrangência de entidades que integram, desde serviços
desconcentrados do Estado, Instituições de solidariedade, outras organizações privadas e
cidadãos, contribuem para uma mais efectiva mobilização e envolvimento dos agentes locais,
incluindo as populações.
Neste contexto, os objectivos da Divisão de Acção Social perfilam-se no enquadramento das
diversas políticas sociais, de projectos municipais, ancorados nas competências e atribuições
legalmente definidas para esta unidade orgânica.
No decurso do ano de 2007 foi reforçado o papel dos Conselhos Locais de Acção Social, face à
obrigatoriedade de emissão de pareceres para a criação de equipamentos, respostas sociais e
projectos de âmbito concelhio, o que contribui para fortalecer as práticas de trabalho em
parceria e consolidar a Rede Social.
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O Projecto RIA - Rede de Intervenção de Aveiro, que preconiza uma intervenção no domínio das
famílias em risco ao nível concelhio, concretizou o processo de reformulação das 22 acções em
11 acções, no sentido de promover uma maior adequação das propostas de intervenção às reais
necessidades das famílias que apresentam dificuldades de integração social.
Esta Autarquia, fruto da sua participação no Conselho de Parceiros e das responsabilidades de
entidade promotora, equacionou o estreitamento da parceria perpectivando a sustentabilidade
do Banco de Voluntariado e da Intervenção Psicossocial desencadeada na área da prostituição.
No âmbito da infância e juventude, ressalva-se, por um lado, o reforço técnico da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro, na medida em que veio proporcionar a melhoria das
condições efectivas para assegurar o funcionamento desta estrutura oficial não judicial de
promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens. Ppor outro lado, constituindo

o

absentismo, o abandono e o insucesso escolar, uma problemática dominante nas sinalizações às
Comissões de Protecção, destaca-se a importância da colaboração estabelecida entre as escolas
do concelho e a Comissão de Protecção, consubstanciada no Protocolo que enquadra o papel dos
Professores Interlocutores que assumem a articulação sistemática, como uma função
indispensável à avaliação e intervenção nas situações de perigo denunciadas à Comissão de
Protecção .
O Projecto Viver a Idade, promoveu, um conjunto de 5 iniciativas de cariz sócio cultural e
recreativo destinadas à população idosa, dimensão importante neste grupo da população que
apresenta elevada vulnerabilidade, de forma a contribuir para quebrar o seu isolamento social.
Na intervenção realizada junto de grupos específicos da população, nomeadamente,
arrumadores de automóveis verificou-se um incremento no decurso do 1º semestre de 2007, no
âmbito no âmbito do Projecto Agir para Inserir e em virtude da integração de um Estágio
Profissional da área da psicologia, permitindo intensificar e potenciar o trabalho desenvolvido
junto dos destinatários e dos parceiros.
No apoio

e colaboração às IPSS, salienta-se o papel de articulação entre as necessidades

inventariadas e a disponibilização de apoio técnico, logístico e financeiro por parte da Câmara
Municipal, no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela
rede de equipamentos sociais, à população concelhia.
Apresentam-se em seguida, as várias actividades desenvolvidas pela Divisão de Acção Social e
Saúde Pública ao nível das diversas áreas de intervenção:
I. REDE SOCIAL
1. Acções de Implementação e Consolidação
É de destacar em 2007, o trabalho desenvolvido pelo Grupo Operativo da Plataforma
Supraconcelhia do Baixo Vouga, na construção do Plano Desenvolvimento Social do Baixo
Vouga, documento que surge como um instrumento operacional, cujo objectivo é agilizar a
intervenção social local e regional, sendo um contributo para a dinamização de Acções,
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Serviços, Projectos de intervenção, respostas e equipamentos sociais prioritários na região do
Baixo Vouga.
No período em análise, salienta-se o trabalho de reorganização dos Grupos de Trabalho do
CLAS de Aveiro, tendo em vista a implementação de um processo, que se pretende cada vez
mais dinâmico e ágil, de actualização do PDS – Plano de Desenvolvimento Social de Aveiro.
Importa destacar, a “janela de oportunidades” que o actual quadro comunitário de apoio, QREN
2007-2013, abre ao país, e por conseguinte ao concelho de Aveiro, no campo da intervenção
social, e que urge aproveitar para o desenvolvimento social local.
Ao nível do Sistema de Informação, importa ainda destacar a metodologia participativa
adoptada para preenchimento da Base de Dados do CLAS (BD CLAS), no que diz respeito às
\respostas sociais disponibilizadas pelas instituições particulares de solidariedade social do
concelho de Aveiro. A criação deste instrumento, pela Rede Social nacional, visa uma maior
uniformização ao nível da recolha de informação de caracterização sobre os CLAS,
nomeadamente, sobre os Diagnósticos Sociais, os Planos de Desenvolvimento Social e os Planos
de Acção, tendo em vista o aumento do conhecimento sobre os territórios e o planeamento da
intervenção social, bem como a disponibilização da informação aos cidadãos sobre as respostas
sociais existentes no concelho.
Prosseguindo o seu trabalho de consolidação de parcerias em prol do desenvolvimento social
local, criando sinergias e promovendo o trabalho em rede, a Rede Social através da
disponibilização de informação e prestação de apoio técnico, apoiou a elaboração de processos
de candidatura de várias instituições locais a programas e projectos financiados.
De salientar, ainda, a organização de iniciativas de âmbito social local, nomeadamente, ao
Seminário Internacional de Mediação de Conflitos, ao Workshop Prevenir é Alertar, ao MiniFórum “Participação Social e CSF”, organizado em parceria com várias entidades públicas e
privadas.
Sendo assim, e de modo mais sistematizado, por áreas, em 2007 realizaram-se as seguintes
actividades:
1.1. Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga
De acordo com o previsto no Decreto Lei n.º 115/06 de 14/06 foi criada a 15 de Dezembro de
2006, a Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga, sob coordenação do Centro Distrital de
Segurança Social de Aveiro. Esta plataforma abrange os concelhos de: Aveiro, Anadia, Águeda,
Albergaria-a-Velha, Estarreja, Sever do Vouga, Ovar, Murtosa, Vagos, Ílhavo, Oliveira do Bairro e
Mealhada, e entre os seus objectivos constam:
⇒ Combater a pobreza e a exclusão social, promovendo a inclusão, coesão social e o
desenvolvimento social integrado, criando sinergias, estimulando competências e a
emergência

de

recursos

através

da

articulação

e

planeamento

estratégico

supraconcelhio na região;
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⇒ Garantir maior eficácia e eficiência, melhor cobertura e a desejada qualidade às
respostas e equipamentos sociais, nos concelhos que integram a plataforma;
⇒ Criar instrumentos de comunicação e informação regulares entre todos os parceiros.
De referir que a 27 de Outubro de 2007, foi criado o Grupo Operativo da Plataforma
Supraconcelhia do Baixo Vouga, constituído pelos Núcleos Executivos das 12 Redes Sociais que
integram a plataforma.
Ainda no decorrer de 2007 foram realizados 4 Plenários da Plataforma, e 3 reuniões do Grupo
Operativo, com os seguintes objectivos:
REUNIÃO N.º

2.ª Reunião
Plataforma Supraconcelhia

3.ª Reunião
Plataforma Supraconcelhia

DATA

09/05/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

14/06/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

OBJECTIVO
1. Informações Gerais; 2. Programa Pares - 2º Fase
Candidaturas Apresentadas; 3. Carta Social 2006:
Resultados da Actualização e Taxas de Cobertura; 4.
O PCHI – Programa de Conforto Habitacional para
Idosos; 5. Programa CLDS – Contratos Locais de
Desenvolvimento Social Oportunidades e Desafios
(Inter)-Concelhios; 6. Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Vouga: Plano de Acção 2007; 7. PNAI e DPS:
Articulação dos PDS- Plano de Desenvolvimento
Social dos CLAS com os Eixos do PNAI; 8.
Licenciamento dos Estabelecimentos de Apoio
Social: Articulação das Entidades Envolvidas.
1. Sistema de Informação das Redes Sociais: Bases
Dados do CLAS; 2. Programas de Apoio à
Qualificação e ao Desenvolvimento Regional: seu
enquadramento e Linhas de Acção (QREN 2007-2013,
PNPOT 2006-2025, PROT Região Centro, PROT
Região Norte e Programa Operacional Temático
Potencial Humano 2007-2013)

27/10/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

1. O CSI/Complemento Solidário de Idosos:
Participação dos CLAS na divulgação da medida
2. Bases de Dados dos CLAS- Síntese dos CLAS sobre
o processo de actualização
3. Apresentação de Sínteses do Trabalho dos CLAS:
Problemáticas do Diagnóstico; Eixos do PDS e
Iniciativas/ Acções/ Projectos identificados e
previstos nos Planos de Acção.
4. Criação do Grupo Operativo da Plataforma:
Proposta de Trabalho.
5. Diagnóstico Prospectivo 2007-20013: Acções
constantes e Acções a propor, em sede de
Plataforma
6. Proposta de Metodologia de Inquérito de
Iniciativas, Acções e Projectos a promover na área
geográfica de intervenção da Plataforma

Grupo Operativo da Plataforma
(12 NE das Redes Sociais da NUT
III)

06/11/2007
14/11/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

- Organização e preparação
da Sessão
Extraordinária sobre o "O QREN e as Novas
Perspectivas de Intervenção Social 2007-2013".
- CSI- Iniciativas locais a implementar para reforço
da Divulgação da medida (proposta de iniciativas)
- Preparação do Modelo de Inquérito às IPSS, sobre
Acções, Iniciativas e Projectos a desenvolver entre
2007 e 2013

Grupo Operativo da Plataforma

22/11/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

Elaboração da Síntese dos Conteúdos dos
Instrumentos de trabalho do CLAS: Levantamento
dos problemas diagnosticados; Acções, Iniciativas e
Propostas dos PDS e Planos de Acção

Grupo Operativo da Plataforma

05/12/2007
(Auditório do CDSS Aveiro)

Finalização do trabalho de sistematização iniciado
na sessão anterior, a apresentar no encontro da
plataforma a realizar no mês de Janeiro

4.ª Reunião da Plataforma
Supraconcelhia Baixo Vouga
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1.2. Grupos de Trabalho do CLAS
Os Grupos de Trabalho Temáticos, constituídos aquando da realização do primeiro Diagnóstico
Social da Rede Social de Aveiro (DS 2003), foram reorganizados no último trimestre do ano,
tendo em vista por um lado, a implementação de um processo, que se pretende cada vez mais
dinâmico e ágil, de actualização do PDS – Plano de Desenvolvimento Social de Aveiro, e em
simultâneo por outro, o aproveitamento da “janela de oportunidades” que o actual quadro
comunitário de apoio, QREN 2007-2013, nomeadamente através do seu POPH – Programa
Operacional de Potencial Humano, abre ao país e ao concelho de Aveiro no campo da
intervenção social, procurando um maior desenvolvimento social local.
Nesta reorganização, inicialmente foram definidos 4 grandes grupos, que após a sessão inicial de
trabalho acabaram por se dividir em subgrupos, de acordo com as temáticas/áreas a trabalhar.
Genericamente, apresenta-se uma breve descrição de cada grupo de trabalho, bem como as
sessões de trabalho realizadas no decorrer do ano de 2007.
Grupos Trabalho

1.
Intervenção Integrada

Denominador comum a Família,
procurando optimizar a acção das diversas
entidades que desenvolvem a intervenção
social neste âmbito

Subgrupo

Data sessão trabalho

---------

19/10/2007
(Pequeno Auditório do CCC)

1. Equipa Intervenção Integrada

28/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)

2. Plataforma de Informação

09/11/2007
(Junta Freguesia da Vera Cruz)

3. Respostas Intermédias

2.
Educação / Formação
Sendo a Educação/Formação uma das
prioridades definidas a nível nacional,
torna-se premente a nível local, uma
actualização das respostas existentes ao
nível da formação, tendo em conta os
actuais desafios da escola face às
necessidades de promover uma maior
formação e empregabilidade dos jovens

---------

1. Equipas Transdisciplinares

2. CEF – Cursos Educação Formação
para Jovens

16/11/2007
(Biblioteca Municipal Aveiro)
19/10/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
06/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
06/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
22/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
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3.
Qualidade / Planeamento
Equipamentos Sociais
Face aos desafios actuais e à melhoria da
qualidade das respostas sociais existentes,
importa que as entidades responsáveis pelo
desenvolvimento social local apostem na
aquisição de instrumentos facilitadores do
processo de implementação da qualidade.
O planeamento da rede de equipamentos
sociais exige cada vez mais a criação de
critérios que priorizem a criação e
localização dos mesmos, tendo em conta
as necessidades territoriais existentes, as
dinâmicas demográficas, as taxas de
cobertura, entre outros.

---------

22/10/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
15/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)

1. Qualidade das IPSS

04/12/2007
Reunião com IPAM

15/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)

2. Planeamento estratégico de
equipamentos sociais

22/10/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
4.
Cidadania / Estilos Vida Saudáveis
Esta área remete-se essencialmente para
os jovens e para a promoção de estilos de
vida saudáveis e de uma cidadania activa,
tendo em vista a prevenção e o
desenvolvimento pessoal.

07/11/2007
(Casa Municipal Juventude)
13/11/2007
(Casa Municipal Juventude)

---------

28/11/2007
(Pequeno Auditório do CCC)
10/12/2007
(Biblioteca Municipal Aveiro)

1.3. Plenários do CLAS – Conselho Local de Acção Social
O Conselho Local de Acção Social é o órgão deliberativo da Rede Social, e assume localmente a
responsabilidade pela implementação das medidas necessárias à prossecução dos objectivos e
das acções de intervenção, que visem o desenvolvimento social local. Presentemente, o CLAS é
constituído por 92 entidades, públicas e privadas, entre as quais, Serviços Públicos, IPSS –
Instituições Particulares de Solidariedade Social, ONG’s, Associações, etc.
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Em 2007 foram realizados 5 Plenários, com a seguinte ordem de trabalhos:
DATA

28/05/07
(Pequeno Auditório Centro Cultural
Congressos)

OBJECTIVO

- Debate e aprovação do Parecer Técnico do Jardim de Infância das
Barrocas;
- Síntese da actividade desenvolvida em 2006;
- Proposta acções/actividades para 2007

20/06/2007
(Biblioteca Municipal)

- Apresentação da Grelha de critérios para emissão de pareceres
técnicos a adoptar pelo CLAS;
- Apresentação, debate e aprovação dos 23 pareceres técnicos
relativamente às candidaturas apresentadas pelas instituições do
concelho à 2.ª fase do PARES

27/07/2007
(Biblioteca Municipal)

- Apresentação, debate e aprovação dos Pareceres Técnicos
referentes à criação da resposta Atendimento/Acompanhamento
social na freguesia de Cacia pelo CSCDA.513 e alargamento da
valência Creche de 40 para 45 vagas do Centro Infantil da Casa do
Povo de Oliveirinha;
- Apresentação, debate e aprovação dos Pedidos de Adesão ao CLAS
solicitados por várias entidades (APSIC, Mentanalysis, Consensus,
Samaritanos e A Mutualidade de Santa Maria)

01/10/2007
(Pequeno Auditório Centro Cultural
Congressos)

- Apresentação pela Cáritas Diocesana de Aveiro da proposta de
criação

da

resposta

social

de

Centro

Comunitário

e

Alargamento/Deslocalização da valência de ATL / Concertação;
- Apresentação da proposta de intervenção na dinamização do PDS –
Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Aveiro;
-

Apresentação

da

nova

Base

de

Dados

dos

CLAS

http://195.245.197.216/bdclas
- Apresentação do Banco Local de Voluntariado;
- Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos:
contributos
29/11/2007
(Edifício Antiga Capitania)

- Apresentação, debate e aprovação dos pareceres técnicos,
solicitados pela Cáritas Diocesana de Aveiro, respeitantes à criação
da

resposta

social

de

Centro

Comunitário

e

Alargamento/Deslocalização da valência de ATL;
- Divulgação da medida CSI – Complemento Solidário para Idosos

1.4. Núcleo Executivo
O NE é o órgão operativo da Rede Social de Aveiro. É constituído por 7 elementos,
representantes das entidades designadas pelo CLAS, nomeadamente: 1) Divisão de Acção
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Social/CMA - Câmara Municipal de Aveiro; 2) CDSSA - Centro Distrital de Segurança Social de
Aveiro; 3) Centro de Saúde de Aveiro; 4) Ministério da Educação; 5)Equipa do Baixo Vouga da
Direcção Geral de Reinserção Social; 6)Núcleo Distrital de Aveiro/REAPN - Rede Europeia AntiPobreza/Portugal; 7)Santa Casa da Misericórdia de Aveiro;
Foram realizadas, no decorrer do ano 2007, 15 reuniões com os seguintes objectivos:
DATA

OBJECTIVO

30/04/2007

Reunião com representante indicada pelo Ministério da Educação
para participar no NE e no CLAS, de modo inteirá-la relativamente às
atribuições e competências adstritas aos órgãos da Rede Social;

02/05/2007

Elaboração/análise da síntese da actividade
desenvolvida em
2006; ponto de situação do Regulamento Interno do CLAS; estratégia
para redefinição dos Grupos Temáticos para actualização do Painel
de Indicadores e recolha de informação para elaboração do Parecer
Técnico referente ao “Jardim de Infância das Barrocas” (neste ponto,
juntaram-se à reunião, representantes da Divisão de Educação,
Agrupamento Escolas de Aveiro Pré-Escolar e 1.º Ciclo, Presidente da
Junta de Freguesia da Vera Cruz e Vereador do pelouro da Educação)

11/05/2007

Finalização da proposta de Parecer Técnico referente ao Jardim de
Infância das Barrocas, a apresentar para aprovação do CLAS

14/06/2007

Elaboração de 23 Pareceres Técnicos referentes à 2.ª fase do PARES
– Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais

18/06/2007

Reunião com Presidente do CLAS para dar conhecimento dos pareceres
técnicos elaborados pelo NE, referentes à 2.ª fase do PARES

04/07/2007

Reunião com representante da UDIPSS Aveiro, para esclarecimentos
ao nível das competências dos elementos do NE

12/07/2007
17/07/2007

Grupos Trabalho Temáticos / Definição estratégia de actualização do
Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social:
consultoria do Dr. António Batista; Assuntos diversos: ponto situação
Plano Acção (Regulamento Interno, Site, Boletim, etc.);
Elaboração de 2 Pareceres Técnicos referentes à criação da resposta
de Atendimento / Acompanhamento Social na freguesia de Cacia pelo
CSCDA.513 e alargamento da valência de creche do Centro Infantil
da Casa do Povo de Oliveirinha

18/07/2007

Reunião com entidades sem fins lucrativos (participação do Presidente
do CLAS): apresentação e debate da proposta do NE para eleição do
representante das entidades sem fins lucrativos

21/09/2007

- Análise e elaboração dos Pareceres Técnicos da Cáritas Diocesana
de Aveiro (Centro Comunitário; Alargamento e Deslocalização da
valência do ATL de Esgueira para Ervideiros) e do Centro Social de
Esgueira
(Alargamento valência pré-escolar);
- Assessoria Técnica Dr. António Batista – análise da proposta enviada;
- Mini-Fórum/REAPN: dia 17 Outubro – organização
- Base Dados dos CLAS: definição estratégias para a sua
operacionalização;

http://195.245.197.216/bdclas/

- Site Rede Social: necessidade actualização conteúdos

http://www.cm-aveiro.pt/redesocial/

- Regulamento Interno do CLAS: elaboração proposta de novo
regulamento
- Artigo Revista nRede sobre trabalho da Rede Social Aveiro:
elaboração
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04/10/2007
10/10/2007
11/10/2007

Reuniões com Dr. António Batista (facilitador) para definição dos
Grupos de Trabalho e agendamento das primeiras sessões de trabalho
Elaboração dos Pareceres Técnicos: Cáritas Diocesana de Aveiro:
criação
da
resposta
social
de
Centro
Comunitário;
alargamento/deslocalização da valência do ATL de Esgueira para
Ervideiros

08/11/2007

- Finalização da elaboração dos Pareceres Técnicos: Cáritas Diocesana
de Aveiro;
- Avaliar necessidade de rectificação do parecer técnico anteriormente
emitido para a valência de creche, solicitado pela IPSS Florinhas do
Vouga, face à alteração da capacidade de 53 para 58 utentes
- definir formas de divulgar e sensibilizar os parceiros do CLAS, face à
solicitação da Segurança Social, na divulgação da medida CSI –
Complemento Solidário para Idosos

20/11/2007

Elaboração da proposta de Regulamento Interno do CLAS

1.5. Emissão de Pareceres Técnicos
Emissão pelo NE de Pareceres Técnicos para aprovação do CLAS
No decorrer de 2007 houve a adopção por todas as Redes Sociais/CLAS, de uma grelha de
critérios única para emissão de pareceres técnicos no âmbito das respostas e equipamentos
sociais a criar nos respectivos territórios concelhios.
A cada critério da grelha definido para análise das candidaturas, foi associada determinada
ponderação, a saber:
Pertinência: 19%
Subsidiariedade: 16%
Concertação: 17%
Parcerias: 11%
Inovação: 10%
Divulgação: 7%
Empregabilidade: 8%
Sustentabilidade: 12%
O NE elaborou 28 Pareceres Técnicos, que foram aprovados pelo CLAS:


Educação Pré-Escolar: criação de 4 salas no Jardim de Infância das Barrocas;



PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais / 2.ª fase de
candidaturas: elaboração de 23 pareceres técnicos referentes às respostas sociais
apresentadas pelas seguintes IPSS concelhias:


Instituições

Respostas Sociais

Associação de Melhoramentos de Eixo

Lar de Idosos

Associação Solidariedade e Acção Social Santa Joana

Creche, Lar de Idosos, Centro de Dia e SAD

Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas

Creche, Centro de Dia e SAD
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Centro Comunitário da Vera Cruz

Lar de Idosos, Centro de Dia e SAD

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Fátima

Creche, Centro de Dia e SAD

Centro Social Paroquial Santa Eulália de Eirol

Creche, Centro de Dia e SAD

Centro Social Santa Joana Princesa

Creche

Fundação CESDA

Lar de Idosos e SAD

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro

Lar de Idosos, Centro de Dia e SAD

C.S.C.D.A. 513: 1 parecer técnico referente à resposta Atendimento/Acompanhamento



social na freguesia de Cacia;
Centro Infantil da Casa do Povo de Oliveirinha: 1 parecer técnico referente ao



alargamento da creche para 45 lugares;
Cáritas Diocesana de Aveiro: 2 pareceres técnicos referentes à resposta de Centro



Comunitário e ao Alargamento e Deslocalização da valência do ATL de Esgueira para
Ervideiros.

1.6. Dinamização das CSF - Comissões Sociais de Freguesia
As Comissões Sociais de Freguesia são o órgão da Rede Social, mais próximo das populações. O
seu trabalho complementa o trabalho desenvolvido pelos restantes órgãos da Rede Social: CLAS,
NE e Grupos de Trabalho, ao promover a articulação da intervenção social dos agentes da
freguesia e a rentabilização dos seus recursos, de modo a responder às situações de pobreza e
exclusão social, bem como desenvolvendo acções e iniciativas que visem uma melhor
consciência colectiva dos problemas sociais.
o decorrer do ano de 2007 foram realizadas 47 reuniões, com os seguintes objectivos:
REUNIÃO

DATA/LOCAL

OBJECTIVO

CSF CACIA

Núcleo Executivo

09/01/2007 às 14h30
(Junta Freguesia Cacia)

Ponto situação/avaliação do trabalho da CSF Cacia em
2006 e marcação da Assembleia da CSF

Núcleo Executivo

18/01/2007 às 14h30
(Junta Freguesia Cacia)

Preparação do plenário da CSF Cacia marcado para dia
12/02/2007

Núcleo Executivo

14/02/2007
(Junta Freguesia Cacia)

Preparação da Reunião plenário

Plenário

16/02/2007
(Junta Freguesia Cacia)

Apresentação, pelos intervenientes, do trabalho
desenvolvido em 2006/ Avaliação; Propostas das
instituições para Plano Acção da CSF para 2007

Núcleo Executivo

26/04/2007
(Junta Freguesia Cacia)

Actualização/Reformulação do Regulamento Interno da
CSF de Cacia à luz do Decreto Lei n.º 115/2006 de 14 de
Junho

Núcleo Executivo

29/05/2007

Preparação dos assuntos a tratar na próxima reunião
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(Junta Freguesia Cacia)

plenário: aprovação regulamento interno da CSF,
actualização do retrato social da freguesia, propostas de
acções para o decurso do ano de 2007

Núcleo Executivo

12/06/2007
(Junta Freguesia Cacia)

Preparação do próximo plenário da CSF; definição da
agenda de trabalho, alinhamento das intervenções, etc.

Plenário

18/06/2007
(Junta Freguesia Cacia)

Apresentação e Aprovação do novo Regulamento Interno
da CSF Cacia; Apresentação da intervenção social
desenvolvida na freguesia pelas diversas entidades
(Projecto Pedras Vivas, Projecto RIA, Grupo Temático de
Prevenção, Habitação Social da CMA, CARDA); Avaliação
2006 e Recolha de propostas para 2007

10/01/2007 às 09h30
(Junta Freguesia Glória)

Análise da proposta Regulamento Interno da CSF;
Entrega de proposta para análise do Plano Acção 2007

05/02/2007 às 14h00
(Junta Freguesia Glória)

Análise sugestões ao Plano Acção 2007 e finalização do
Regulamento Interno da CSF; Preparação da próxima
Assembleia da CSF

26/02/2007

Apoio na sistematização do Plano de Acção da CSF para
2007

CSF GLÓRIA

Núcleo Executivo

Núcleo Executivo
Estagiária responsável
pela dinamização da
CSF
Núcleo Executivo

5/03/2007
(Junta Freguesia Glória)

Sistematização do Plano de Acção da CSF para 2007

Núcleo Executivo

16/04/2007
(Junta Freguesia Glória)

Planificação de acções/actividades para o Plano de
Acção da CSF para 2007

Plenário

07/05/2007
(Junta Freguesia Glória)

Aprovação
do
Regulamento
Interno
da
CSF;
Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Acção
2007 da CSF Glória

Núcleo Executivo

21/05/2007
(Junta Freguesia Glória)

Actualização do Diagnóstico / retrato social da
freguesia; Animação sócio-cultural e desportiva da
freguesia: comemoração do Dia Mundial do Ambiente,
workshops Dança, promoção encontros / torneios /
actividades de diversas modalidades

Núcleo Executivo

01/06/2007
(Junta Freguesia Glória)

Preparação das actividades do Dia do Ambiente,
inseridas no Plano Acção 2007 da CSF Glória

05/06/2007
(Parque Infante D. Pedro)

Comemorações do Dia Mundial do Ambiente (actividades
das 10h às 17h30 organizadas pelos parceiros da CSF da
Glória)

25/06/2007
(Junta Freguesia Glória)

Preparação de diversas acções a realizar no âmbito do
Plano Acção 2007 da CSF Glória; Actualização do
Diagnóstico Social e respectivo Retrato social da
freguesia; Avaliação das actividades realizadas
“Workshop Danças Africanas” e “Dia Mundial do
Ambiente”

31/07/2007
(Bairro Santiago)

Realização do Torneio de Futsal em Santiago (09h às
17h) inserido no Plano Acção 2007 da CSF Glória

Actividade do Plano de
Acção
Núcleo Executivo

Actividade do Plano de
Acção
Núcleo Executivo

30/11/2007 às 14h30
(Junta Freguesia Glória)

Ponto situação CSF Glória / Atribuição Cabazes Natal /
Comemoração da Festa dos Reis / Apresentação do
“Projecto Mobilização” da IPSS Florinhas do Vouga

CSF S.JACINTO

Presidente JF

05/09/2007 às 17h30
(Junta Freguesia São Jacinto)

Reunião de divulgação do trabalho da Rede Social, de
modo a sensibilizar o Presidente da CSF para a
necessidade de voltar a despoletar/tornar activa a CSF
de S. Jacinto já constituída em 08.03.2005
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CSF ARADAS

Plenário

03/05/2007
21h30
(Junta Freguesia Aradas)

Finalização do Regulamento Interno da Loja Social em
funcionamento na freguesia; necessidade de
reorganização do NE da CSF

CSF VERA CRUZ

Núcleo Executivo
Actividade Plano Acção

01/02/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)
07/02/2007
(Biblioteca Municipal de Aveiro)

Preparação do “Workshop “Prevenir é Alertar”
Organização do Workshop “Prevenir é Alertar” no âmbito
das toxicodependências (principais objectivos:
sensibilizar e motivar para a importância de intervir
preventivamente em contextos recreativos associados ao
consumo de SPA – Substâncias Psicoactivas); iniciativa
que contou com a presença de 76 participantes.

Núcleo Executivo

23/02/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Avaliação do Workshop “Prevenir é Alertar”

Grupo trabalho

11/04/2007
12/04/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Elaboração de Resposta ao PIF – Programa de
Intervenção Focalizada
Reunião trabalho da equipa de parceiros participante no
Estudo Europeu da IREFREA – Instituto Europeu para o
Estudo dos Factores de Risco em Crianças e
Adolescentes), que consiste no estudo da Cultura
recreativa como instrumento de prevenção; definição
responsabilidades/atribuições da equipa

Grupo trabalho

17/04/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Reunião trabalho da equipa de parceiros participante no
Estudo Europeu IREFREA

Grupo trabalho

02/05/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Reunião de trabalho referente ao Estudo europeu da
IREFREA em curso

Presidente Junta
Freguesia

17/05/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Preparação da reunião plenário da tarde

Plenário

17/05/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Reorganização da CSF/ Regulamento Interno;
Apresentação do Estudo IREFREA; Plano de Acção 2007
da CSF: propostas e sugestões das entidades parceiras

Grupo trabalho

28/06/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Reunião trabalho da equipa de parceiros participante no
Estudo Europeu do IREFREA – Instituto Europeu para o
Estudo dos Factores de Risco em Crianças e
Adolescentes), que consiste no estudo da Cultura
recreativa como instrumento de prevenção: ponto de
situação

Associação Comercial
de Aveiro
Grupo trabalho

05/07/2007
(sede da ACA)
24/07/2007
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Reunião com responsável pela ACA, para recolha de
informação complementar ao estudo IREFREA
Entrega dos dados recolhidos (inquéritos e restantes
documentos) e ponto de situação para entrega final do
estudo

CSF ESGUEIRA

CSF Esgueira
(grupo técnicos)

16/01/2007 às 14h30
(Junta Freguesia Esgueira)

Síntese da intervenção social desenvolvida na freguesia
por cada instituição; definição conjunta e priorização de
estratégias de intervenção social das instituições com
intervenção na freguesia

Presidente da JF
Esgueira

26/01/2007 às 15h00
(Junta Freguesia Esgueira)

Auscultação das principais prioridades da Junta de
Freguesia no domínio social e desenvolvimento do
Projecto de Estágio Curricular no âmbito da Rede Social
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e da dinamização da CSF de Esgueira.
Núcleo
Executivo/Grupo
Técnicos

09/02/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Síntese da intervenção social desenvolvida na freguesia
por cada instituição; definição conjunta e priorização de
estratégias de intervenção social das instituições com
intervenção social na freguesia

Núcleo
Executivo/Grupo
Técnicos

01/03/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Continuação da Agenda de trabalho da última reunião

Núcleo
Executivo/Grupo
Técnicos

29/03/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Sistematização das principais problemáticas dos
agregados familiares alvo de acompanhamento por parte
das instituições da freguesia

18/04/2007
19/04/2007
(sede da instituição)

Levantamento de dados da instituição respeitantes aos
processos em acompanhamento / Diagnóstico das
famílias carenciadas em acompanhamento

Conferências
Vicentinas
Presidente da JF
Esgueira

Preparação do plenário da CSF de Esgueira

23/04/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Cruz Vermelha
Portuguesa

24/04/2007
(Centro Cultural Congressos)

Diagnóstico social das famílias acompanhadas pelas
instituições
com
intervenção
social
na
freguesia/sistematização de informação

Plenário

04/05/2007
18h30
(Junta Freguesia Esgueira)

Apresentação do D.L. 115/2006 de 14 de Junho aplicado
às CSF; síntese das principais problemáticas da
freguesia, resultantes do diagnóstico/retrato social dos
processos alvo de acompanhamento por parte das
instituições/entidades com intervenção na freguesia

Sessões Microcrédito

29/05/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Resultante da problemática do desemprego identificada
no diagnóstico social da freguesia, foram realizadas 2
sessões de esclarecimento sobre Microcrédito pela ANDC
– Associação Nacional de Direito ao Crédito
(técnicos/dirigentes e população em geral)

Actividade do Plano de
Acção

09/06/2007
(Junta Freguesia Esgueira)

Inauguração da Exposição das instituições da freguesia
de Esgueira / Plano Acção 2007

Plenário

14/09/2007 às 18h00
(Junta Freguesia Esgueira)

Apresentação pela Cáritas da intenção de candidatura à
Segurança Social para criação da resposta social de
centro comunitário e para alargamento/deslocalização
do ATL do CAEIA – Centro Acolhimento e Emergência
Infantil de Aveiro para Ervideiros (actual sede do
Projecto Novas Sendas) / concertação destas propostas
em sede de CSF

Apresenta-se o quadro abaixo com a frequência mensal das reuniões por CSF:
Frequência de reuniões das CSF - Comissões Sociais de Freguesia
FREGUESIAS

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

T

a

e

a

B

a

U

u

g

e

u

o

e

O

n

v

r

R

i

N

l

o

t

t

v

z

T

e

e
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h
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e

e
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t

m

b

m

m

l

r

e

o

b

r

b

b

o

i

r

o

r

r

Aradas

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Cacia

2

2

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

8

Esgueira

2

1

2

4

2

1

-

-

1

-

-

-

13

Glória

1

2

1

1

2

3

1

-

-

-

1

-

12

São Jacinto

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Vera Cruz

-

3

-

3

3

1

2

-

-

-

-

-

12

TOTAL

5

8

3

9

9

7

3

-

2

-

1

-

47
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1.7. Sistema de Informação – Base Dados do CLAS / Manutenção do Painel de Indicadores /
Divulgação de informação, iniciativas
Descrição: Actualização e divulgação de informação
-

Adopção de uma metodologia participativa para preenchimento da BD CLAS,
nomeadamente, ao nível das respostas sociais das IPSS do concelho de Aveiro;

-

Manutenção do PI – Painel de Indicadores: Definição da estratégia de apoio da Rede
Social, solicitada por uma empresa de formação profissional, para levantamento das
necessidades de formação profissional da população carenciada/desempregada do
concelho; Sistematização de informação relativa aos dados na área da saúde;

-

Divulgação pelos parceiros da Rede Social de diferentes iniciativas locais e nacionais
de entidades públicas e privadas.

-

Divulgação pelos parceiros da Rede Social de abertura das candidaturas à 2.ª fase do
PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, através do
Despacho n.º 944/2007 publicado em Diário da República, 2.ª Série - N.º 13 de 18 de
Janeiro de 2007.

1.8. Apoio Técnico a Projectos de intervenção social, Respostas sociais e na organização de
várias iniciativas dos parceiros da Rede Social
Descrição:

 Projecto Pedras Vivas
Reunião dia 26/06/2007 para dar a conhecer à Rede Social, dada a data prevista para final do
projecto em Dezembro deste ano, irão solicitar à Segurança Social a celebração de acordo
atípico para a resposta de Atendimento/Acompanhamento social na freguesia de Cacia;
solicitação de esclarecimento em relação a alguns critérios da Grelha para emissão de pareceres
técnicos.

 Projecto Novas Sendas
- Reunião dia 11/07/2007 para confirmação do histórico das reuniões havidas com a
Rede Social, no apoio à realização do diagnóstico social sobre a comunidade cigana residente no
concelho de Aveiro e articulação com o diagnóstico social da Rede Social, dada a necessidade de
elaboração do relatório final do projecto, devido à data prevista para o mesmo, no final deste
ano (Dezembro);
- Reunião dia 05/09/2007 com a Caritas Diocesana de Aveiro, na qual foi dado
conhecimento por parte da instituição, da sua intenção em apresentar candidatura para a
criação da resposta social de Centro Comunitário, bem como proceder ao alargamento da
valência de ATL do Centro de Acolhimento e Emergência Infantil (CAEIA) e à sua deslocalização
para Ervideiros, procurando dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo
Projecto Novas Sendas / POEFDS, e que teve o seu términus no final do ano.
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PORI: Programa Operacional de Respostas Integradas: é uma medida estruturante ao nível
da intervenção integrada, no âmbito do consumo de substâncias psicoactivas, que procura
potenciar as sinergias disponíveis no território através da implementação de PRI (Projectos
de Respostas Integradas) nas diferentes áreas de intervenção: Prevenção, Tratamento,
Redução de Riscos e Minimização de Danos e Reinserção Social, de acordo com as
necessidades diagnosticadas.

No âmbito deste programa, o IDT identificou e seleccionou alguns territórios a exigir intervenção
prioritária (Fase 1, 2 e 3 respectivamente do PORI) tendo recaído no concelho de Aveiro sobre as
freguesias da Vera Cruz, Glória, Santa Joana, S. Bernardo e Aradas.
A Rede Social de Aveiro, colaborou na elaboração do diagnóstico detalhado deste mesmo
território, tendo para o efeito participado durante 2007 nas seguintes sessões de trabalho:
- Reunião de trabalho no dia 30/01, com o objectivo de aprofundar o Diagnóstico Social e
definição dos territórios/freguesias do concelho, que poderão vir a ser alvo de intervenção no
âmbito deste programa;
- Reunião de trabalho no dia 23/08 na sede do CRI – Centro de Respostas Integradas do IDT –
Instituto da Droga e Toxicodependência, para definição e operacionalização da IV Fase do
Diagnóstico dos Territórios destinado à priorização das respostas a criar nas áreas da Prevenção,
Redução de riscos e minimização de danos, Tratamento e Reinserção de toxicodependentes;
- Sessão trabalho do Grupo Focal da Vera Cruz, no dia 10/09/2007 - Junta de Freguesia
da Vera Cruz
- Sessão trabalho do Grupo Focal da Glória no dia 18/09/2007, na Junta de Freguesia da
Glória
- Sessão trabalho do Grupo Focal de Santa Joana no dia 19/09/2007, no Pequeno
Auditório do Centro Cultural e de Congressos

 Seminário Internacional “Mediação de Conflitos: um novo paradigma de intervenção na
prevenção, gestão e resolução da conflitualidade”
- Colaboração com os parceiros: Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza
(REAPN), Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Associação Fórum-Mediação e apoio da
Segurança Social, na organização do Seminário Internacional “Mediação de Conflitos: um novo
paradigma de intervenção na prevenção, gestão e resolução da conflitualidade”:
- Dias 24 e 25 Janeiro / Pequeno-auditório do Centro Cultural de Congressos.
- Objectivos:
⇒ contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de cidadania e para o
funcionamento mais satisfatório das organizações;
⇒ proporcionar a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate sobre
mediação enquanto estratégia alternativa de resolução de conflitos em contexto
familiar, escolar, institucional empresarial e judicial;
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⇒ promover o debate em torno do reconhecimento da mediação, enquanto
domínio especializado de intervenção em Portugal
- Iniciativa que contou com a presença de 160 participantes.
- Para a sua foram realizadas várias reuniões, nomeadamente, nos dias 12, 19 e 23 e 31 de
Janeiro/07, sendo esta última destinada à avaliação.

 Projecto Isto Inclui-me
Implementado pelo FNGIS (Fórum Não Governamental para a Inclusão Social) e da
responsabilidade da Animar (promotor), APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), Cruz
Vermelha Portuguesa, FENACERCI, ISS I.P. (Instituto da Segurança Social) e REAPN (Rede
Europeia Anti-Pobreza/Portugal).
O projecto teve como objectivo fomentar uma maior participação dos agentes no processo de
implementação, execução e avaliação do PNAI (Plano Nacional de Acção para a Inclusão),
assumindo como objectivo a promoção da participação e a co-responsabilização da sociedade
portuguesa nos processos de inclusão social e de erradicação da pobreza. Neste âmbito, as
entidades parceiras do projecto organizaram seis workshops no território nacional, havendo a
realização de um deles no concelho de Aveiro, no dia 17 de Setembro, tendo como entidade
responsável a REAPN.
Este workshop teve os seguintes objectivos específicos:
- dar a conhecer a Estratégia Europeia de Inclusão Social e instrumentos da sua aplicação ao
nível nacional (PNAI);
- proceder a uma análise e avaliação crítica da sua implementação junto de um grupo-alvo
específico e tendo por base medidas específicas inerentes ao local onde o workshop se vai
realizar;
- perceber de que forma se processa a participação dos grupos-alvo das medidas;
- elaborar um conjunto de propostas de medidas alternativas ou correcções a introduzir em
medidas implementadas;
- estudar formas de aprofundamento da participação das pessoas em situação de pobreza e
exclusão na definição, implementação e avaliação das políticas que directamente lhes dizem
respeito.
Os destinatários do mesmo, foram os diversos actores envolvidos na implementação das medidas
de política social, designadamente:
- pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
- técnicos de intervenção social;
- dirigentes de organizações públicas e privadas.
- Foram realizados encontros preparatórios do Workshop nos dias 13 de Junho e 11 de Julho, no
Núcleo de Aveiro da REAPN.
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 Mini-Fórum “Participação Social e CSF”
A Rede Social de Aveiro e o Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza (REAPN)
promoveram a organização do Mini-Fórum, subordinado ao tema “Participação Social e
Comissões Sociais de Freguesia”, que se realizou no dia 17 de Outubro, no Auditório da Junta de
Freguesia da Vera Cruz, no âmbito da comemoração do dia 17 de Outubro, “Dia Internacional
Para a Erradicação da Pobreza”. Esta iniciativa destinou-se a dirigentes e técnicos com
responsabilidade na intervenção social no concelho de Aveiro e destinatários da mesma.
O Enquadramento e Facilitação deste mini-fórum foi realizado pela Comissão Social Interfreguesias de Joane, Mogege, Pousada de Saramagos e Vermoim (Rede Social de V.N.Famalicão),
Comissão Social Inter-freguesias de Castreja (Rede Social de Guimarães) e Comissão Social de
Freguesia de Bucelas (Rede Social de Loures).

 Promoção da sessão de informação/sensibilização sobre “Modelo de Avaliação da Qualidade
das IPSS”, realizada no dia 18/10/2007 pela empresa Qualitividade/Tecnin no Pequeno
Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, dirigida às IPSS do concelho de Aveiro
(decorrente do Grupo Trabalho 3 / Subgrupo 1 - Qualidade das IPSS)

 Promoção de uma sessão de esclarecimento sobre a iniciativa Novas Oportunidades,
realizada no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos no dia 12/12/2007 em
colaboração com o Centro Novas Oportunidades do Centro de Formação Profissional / IEFP
(decorrente do Grupo Trabalho 1 Intervenção Integrada / Subgrupo 3 Respostas Intermédias).
1.9. Participação em eventos de natureza científico-pedagógica
Destacam-se as participações nas seguintes Acções de Formação


Participação no Encontro “Ser Voluntário” no dia 13 Janeiro 2007, promovido pela
Divisão de Cultura da CMA e pelo Projecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro;



Participação na Conferência “A Inclusão Social como Direito Humano” (com
participação especial de Geert Van Hove, especialista em Educação Inclusiva da
Universidade da Bélgica), realizada no Auditório da Livraria na Universidade de Aveiro
no dia 29 de Janeiro 2007;



Participação de dois elementos na Sessão de Esclarecimento relativa ao PARES
promovida pelo CDSS de Aveiro, no dia 02 de Fevereiro 2007, com o objectivo de prestar
esclarecimentos em relação à 2.ª fase de candidaturas deste programa;



Prelecção da Rede Social de Aveiro, no âmbito do Encontro promovido pela Rede Social
de Mangualde - “Mangualde em Rede”, no dia 23 de Fevereiro em Mangualde.



Sessão Temática Inter-CLAS: Sistema Informação Rede Social / BD CLAS, que decorreu
no CDSS de Aveiro no dia 04 de Junho (manhã);



Encontro Entre-CLAS - Ponto situação das Redes Sociais na sequência da aplicação do
Decreto-Lei n.º115/2006 de 14 de Junho: Plataformas Supraconcelhias; novos
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Regulamentos Internos; Grelha Emissão de Pareceres, etc., que decorreu no CDSS de
Aveiro no dia 04 de Junho (tarde);


Acção Formação “Gestão, Concepção e Avaliação de Projectos” que decorreu no CDSS
de Aveiro nos dias 02, 03, 09 e 10 de Julho;



Sessão de informação/Divulgação da medida CSI – Complemento Solidário para Idosos,
no dia 23 de Outubro no CDSS de Aveiro;



Apresentação da Rede Social de Aveiro na Reunião de Câmara de 10/09/07;



Participação no Seminário Internacional IREFREA, realizado na Escola Superior de
Enfermagem em Coimbra nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2007, onde foi apresentado o
estudo/investigação nacional realizado em 10 cidades, entre as quais Aveiro “A cultura
recreativa como instrumento de prevenção de comportamento de risco”, na qual
colaborou a Rede Social de Aveiro, no âmbito da CSF da Vera Cruz.

II. PROJECTO RIA – REDE DE INTERVENÇÂO DE AVEIRO
No âmbito do Progride –Programa para a Inclusão e Desenvolvimento, Medida 1 – Apoiar o
Desenvolvimento de Projectos que Combatam Fenómenos Graves de Exclusão em Territórios
Identificados como Prioritários, a Rede Social de Aveiro, desenvolveu, pela primeira vez, um
projecto colectivo para todo o concelho, apresentando uma única candidatura.
A metodologia adoptada para a construção deste projecto privilegiou a participação activa dos
parceiros do CLAS – Conselho Local de Acção Social, tendo sido realizados, para o efeito, 2
Workshops, onde foram priorizadas algumas problemáticas com base na síntese do Diagnóstico
Social de Aveiro, e seleccionada a das “Famílias em Risco”.
O RIA – Rede de Intervenção de Aveiro tem a duração prevista de 4 anos, teve início em Outubro
de 2005 e terminus em Setembro 2009.
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Aveiro.
Entidade Executora: Centro Social de Azurva.
Conselho de Parceiros: Constituído por 64 entidades Públicas e Privadas que integram a
parceria de suporte ao seu desenvolvimento, entre as quais, Organismos Públicos, Instituições
Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e Organizações Não Governamentais.
Entidade Financiadora: Instituto de Segurança Social
Após a reformulação das 22 acções inicialmente propostas, são as seguintes 11 Acções as que
vigoram actualmente:
Acções
1
2
3
4
5
6
7

Designação
Intervenção Psicossocial
Divulgação da Informação
Acções de Formação Dirigidas às Famílias
Espaços de Desenvolvimento Social
Acção de Divulgação a realizar nas escolas
Promoção da Empregabilidade
Mobilização de Recursos Locais do Sector da Construção Civil
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8
9
10
11

Promover a Escolaridade
Banco de Voluntariado
Carta de Direitos e Deveres das Famílias em Risco
Espaços Lúdico-Pedagógicos

No âmbito das competências da Entidade Promotora, ao nível do acompanhamento da execução
das referidas acções foram realizadas, no ano de 2007, as seguintes actividades:
Síntese da Actividade Desenvolvida
Tipo de Actividade

Reuniões
com
a
Coordenação,
Entidade
Executora
e
Entidade
responsável pelo processo
de Auto-avaliação.

Reuniões com a Entidade
Financiadora - Equipa do
ISS,IP – Lisboa e Equipa do
CDSS de Aveiro

Data – Local
- 04/01/07 – Azurva
- 11/01/07 – Azurva
- 18/01/07 – Azurva
- 27/02/07 – Azurva
- 05/03/07 – Azurva
- 13/03/07 - Azurva
- 14/03/07 - Azurva
- 19/04/07 – Azurva
- 20/04/07 – CDSS Aveiro
- 26/04/07 – CCCongressos
- 01/06/07 – Azurva
- 12/06/07 - Azurva
- 21/06/07 - Azurva
- 11/07/07 - Azurva
- 13/07/07 - Azurva
- 25/07/07 – CCCongressos
- 11/09/07 - Azurva
- 08/11/07 – Azurva
-27/03/07 – Azurva

-28/06/07 – Azurva
-20/09/07 – Azurva
-05/12/07 – Azurva

Reuniões do Conselho de
Parceiros

Participação na “Festa dos
Reis
–
Espaços
de
Desenvolvimento Social

Participação e colaboração
na organização do Encontro

-16/03/07
Municipal de Aveiro

Biblioteca

-12/10/07
Municipal de Aveiro

Biblioteca

- 07/01/07 - Nariz

-13/01/07 - Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

Objectivo
Acompanhamento da implementação das
acções do Projecto e definição de
estratégias
Preparação dos documentos a apresentar na
Reunião do Conselho de Parceiros
Proposta de redefinição das acções e
articulação com a Segurança Social
Articulação com a DHS da CMA
Proposta de redefinição das acções
Reunião de acompanhamento
Articulação do Intercâmbio Juvenil com as
áreas Juventude e Desprto da CMA
Preparação de actividade em Nariz
Reunião de acompanhamento
Reunião de articulação Agir para Inserir
Reunião de acompanhamento
Reunião de acompanhamento

Acompanhamento e Avaliação com visitas
aos Espaços Lúdico Pedagógicos de Esgueira,
Eirol e Requeixo. Aos Locais da Unidade
Móvel - Serviço Atendimento Local, em
Agras e Mataduços – Esgueira e ao espaço de
atendimento à população na Junta de
Freguesia de Esgueira
Actualização da constituição do Conselho de
Parceiros; Apresentação e Aprovação do Relatório de Execução Anual de 2006;
Redefinição de Propostas para o Estudo de
Avaliação do Projecto RIA pelo Núcleo
Distrital de Aveiro da REAPN; Propostas de
alteração à candidatura Física e Financeira.
Apresentação da Síntese das Actividades
desenvolvidas pelo Projecto no período de
01/01/07 a 15/09/07; Apresentação do
Relatório de Avaliação do Estudo de
Avaliação do Projecto RIA, pelo Núcleo
Distrital da REAPN
Mostra de Doces Tradicionais da Época;
Exposição
–
“Recordar
é
Viver”;
Apresentação dos Grupos Folclóricos Escola de Etnografia da Casa do Povo de
Cacia - Folclore Infantil e Rancho Folclórico
Varandinhas de S. Bento de Corticeiro de
Baixo,
Ateliers
de
pintura
facial,
modelagem de balões e terérés e contou
com a participação de cerca de 100 pessoas
Constituir um espaço de partilha de
experiências e de debate sobre o
voluntariado, enquanto prática que permite
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“Ser Voluntário”

Reunião
com
dois
Vereadores responsáveis e
com técnicos da DAS e da
DEF
Reunião com os parceiros da
Acção
–
Serviço
de
Atendimento
Local
–
Unidade Móvel

-29/01/07 – Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

Reunião com Presidente de
Junta de Freguesia de
Oliveirinha

-05/02/07 – JF de Oliveirinha

Reunião com Agrupamentos
de Escolas
Reunião com os Parceiros da
Acção
Serviço
de
Atendimento
Local
–
Unidade Móvel

Reunião com os Parceiros da
Acção
Serviço
de
Atendimento
Local
–
Unidade Móvel - Freguesias
de Eixo, Oliveirinha e Vera
Cruz
Participação e colaboração
no Concurso e Desfile
Carnaval
Participação e colaboração
na organização do Desfile e
Baile de Máscaras
Reunião com os Técnicos
envolvidos
na
Acção
Formação de Voluntariado
Visita à Câmara Municipal
de
Matosinhos
com
Coordenação,
Entidade
Executora
e
Entidade
responsável pelo processo
de autoavaliação
Participação na organização
do “Curso de Gestão de
Programas de Voluntariado”

-29/01/07 - Centro Cultural de
Congressos de Aveiro

-08/02/07 – Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro
-09/02/07 - Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

-15/02/07 – Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

-17/02/07 - Centro Cultural de
Esgueira
-17/02/07 – Junta de Freguesia
de Nariz
-21/02/07 - Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

o
desenvolvimento de acções diversificadas de
interesse social e comunitário e que
contribui para a melhoria da qualidade de
vida e do bem estar das populações, tendo
tido 100 participantes
Apresentação e avaliação de propostas face
ao pedido de apoio financeiro do Centro
Social de Azurva referentes às despesas de
adaptação da Unidade Móvel
Rrealização do Balanço da Acção; discussão
de eventuais alterações ao funcionamento
da mesma, nomeadamente ao nível dos
horários,
locais
de
atendimento
e
modalidades
de
atendimento;
novos
produtos e formas de divulgação, definição
de actividades dirigidas a públicos
específicos, que se enquadrem na população
alvo do projecto
Avaliar o desenvolvimento e impacto das
Acções (Unidade de Atendimento Integrado
e Serviço de Atendimento Local – Unidade
Móvel), na população de Oliveirinha (ao
nível dos horários, locais e modalidades de
atendimento)
Reavaliar e perspectivar na Acção Círculos
Temáticos a obtenção de parcerias face à
extinção da CCEREEE.
Avaliar o desenvolvimento e impacto das
Acções (Unidade de Atendimento Integrado
e Serviço de Atendimento Local – Unidade
Móvel), nomeadamente ao nível dos
horários,
locais
e
modalidades
de
atendimento
Avaliar o desenvolvimento e impacto das
Acções (Unidade de Atendimento Integrado
e Serviço de Atendimento Local – Unidade
Móvel), na população de Oliveirinha,
nomeadamente ao nível dos horários, locais
e modalidades de atendimento.
Dinamização da iniciativa pelos jovens que
frequentam o Espaço Lúdico Pedagógico de
Esgueira
Organização pelos pelos jovens e adultos do
Espaço Lúdico Pedagógico e Círculo
Temático de Nariz
Preparação e programação do Curso de
Gestão de Programas de Voluntariado

-07/03/07 - Matosinhos

Com o intuito de conhecer a experiência do
Atendimento Integrado promovido pela
ADEIMA

-26/03/07 - Salão Cultural Casa
Municipal da Cultura - Edifício
Fernando Távora

Contribuir para melhorar a organização e
eficácia dos programas de voluntariado
social e cultural, proporcionando aos
gestores dos referidos programas um espaço
de desenvolvimento de competências, de
partilha de dificuldades e de acesso a
instrumentos de gestão, contou com 30
participantes
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Articulação com o Gabinete
de Design da Câmara
Municipal para a elaboração
do material de divulgação
Participação no Encontro
Distrital
de
Projectos
Progride
Colaboração no âmbito da
preparação do Encontro
Juvenil Fun Day ao nível da
articulação com o Gabinete
de Design da Câmara
Municipal e com o GAI
Reunião com o Centro de
Saúde

Reuniões com a Equipa do
Projecto RIA no
âmbito da colaboração da
CMA para a implementação
da intervenção com a
Unidade Móvel, na área da
Prostituição

- 16/05/07 – Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro

Participação no Espaço de Exposição dos
Projectos no âmbito do Encontro Distrital de
Projectos Progride

-25/05/07 - Auditório da Junta
de Freguesia de São Roque Oliveira de Azeméis.

Divulgar a actividade e resultados obtidos
pelos Projectos Progride do Distrito de
Aveiro
Proporcionar o intercâmbio de culturas, a
partilha de interesses, o contacto com novas
experiências, o incentivo à ocupação do
tempo livre de forma salutar e promover o
desenvolvimento de competências pessoais
e sociais nos jovens

-27/07/07 - São Jacinto

-26/09/07 – Centro de Saúde de
Aveiro

-15/10/07 – Azurva
-20/11/07 – Centro Cultural e
de Congressos

Divulgação das acções e
iniciativas promovidas pelo
Projecto RIA

No decurso de todo o ano e
através da Rede Social de
Aveiro

Participação nas Entrevistas
de
selecção
com
a
Coordenadora
e
com
Entidade Executora
Participação na reunião com
a Equipa do RIA sobre Banco
de Voluntariado
Colaboração
na
Acção
Espaços Lúdico Pedagógicos

-19/10/07 – Azurva
-21/10/07 – Azurva

Participação
na
apresentação da actividade
desenvolvida pelo Projecto
RIA
Participação na entrevista
com um profissional da área
da comunicação social sobre
a intervenção desenvolvida,
a Acção nº 1. Intervenção
Psicossocial

-19/11/07 – Reunião de Câmara
– Edifício Paços do Concelho

- 29/10/07 - Azurva

- 07711/07 – CCCongressos

-04/12/07 – Paços do Concelho

Articular no sentido de criar mecanismos de
agilização e de resposta ao nível da
assistência médica à população de risco
Delinear
objectivos
e
articular
os
procedimentos para a intervenção a
desenvolver através da Unidade Móvel junto
dos homens e mulheres que se prostituem
na zona de Cacia e Rossio
Colaboração no âmbito do pedido de
emissão de Licença Especial de Ruídos para
a utilização da Unidade Móvel, de acordo
com a calendarização e localização prevista
Promover a divulgação, dando a conhecer
através da Rede Social de Aveiro, as
respostas sociais existentes ao nível
concelhio
Recrutamento de animadores sócio-culturais
para a dinamização dos Espaços LúdicoPedagógicos do Projecto
Articular procedimentos ao nível da
implementação/oficialização do Banco de
Voluntariado de Aveiro
Articular com o GAI para disponibilização de
apoio dos transportes para os Campos de
Férias de 2008
Divulgar a actividade desenvolvida pelo
Projecto RIA

Disponibilizar informação sobre a actividade
desenvolvida pelo Projecto RIA, no âmbito
da Acção nº 1. Intervenção Psicossocial
junto de homens e mulheres que se
prostituem na rua
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Síntese da Actividade Desenvolvida pelo Projecto RIA Por Acções:

ACÇÃO 1 – INTERVENÇÂO PSICOSSOCIAL NO CONCELHO
215 Famílias Acompanhadas (691 pessoas)
144 Novos Casos (2007)
63 Transitaram de 2006
8 Transitaram de 2005
149 Famílias Em Acompanhamento
66 Deixaram de Ser Acompanhadas (situação de risco eliminada, alteração de residência,
falecimento, etc.)
Alguns resultados...

Pess oas que adquiriram direitos e apoios s ociais
Integraç ão em equipamento soc ial
A lteraç ão de c omportamentos ao nív el da gestão e organização doméstic a
A lteraç ão de c omportamentos ao nív el dos hábitos de higiene
A lteraç ão de comportamentos ao nív el dos cuidados de s aúde
A quisição de competências sociais/pessoais
Situações de is olamento resolvidas
Crianças e jovens cuja situação de risc o tenha sido eliminada
0

20

40

60

80

n.º de pe s s oas

CACIA/ESGUEIRA/VERA CRUZ (Prostituição de rua)
N.º de pessoas abrangidas por local

Caracterização da população por sexo

17

Homens
5

7

Mulheres
19

Cacia

Rossio
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Bairros: (Bela Vista, Cabo Luis, Olho d’Água)

População abrangida

126

140
120

n.º de pessoas

100
80

58
60

32

36

40
20
0
Homens

Mulheres

Crianças/Jovens

Total

ACÇÃO 2 - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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ACÇÃO 3 - FORMAÇÃO PARENTAL

GRUPO ALARGADO

GRUPO RESTRITO

GRUPO DE DINAMIZADORES
Dra.
Florbela

ASAS – Santa Joana
C.S. Azurva

Florinhas do
Vouga

C.S.P. Vera Cruz

Carocinho

MEDIADORES
Projecto RIA

APELO

A. M. Eixo

CPCJ de Aveiro

C.S. de Aveiro

E. S. c/ 3º Ciclo
ADAV

C.P. São Bernardo
F. Padre Félix

José Estêvão

U.P. Aveiro - IDT

N.º de pessoas abrangidas pelas Acções de Formação Parental
47
50
45
40

31

n.º de pessoas

35
30
25
20

12

15
4

10
5
0
filhos

pais

mães

Total de pessoas
abrangidas

92% dos agregados familiares tiveram um impacto positivo no seu funcionamento familiar.
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ACÇÃO 4 - ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

População abrangida pela Acção
100
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n.º de pessoas
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100

0
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ACÇÃO 5 - ACÇÃO DE DIVULGAÇÃO A REALIZAR NAS ESCOLAS
84 alunos informados acerca das profissões mais procuradas pelo tecido empresarial
Entidades Parceiras Envolvidas:


Agrupamento de Escolas de Aradas;



Agrupamento de Escolas de Eixo;



IEFP - Centro de Emprego de Aveiro.
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ACÇÃO 6 - PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE

p e s s o a s s e n s ib i liz ad a s
p a r a a c r i aç ão d o p r ó p r io
e m pre go

7

e n ca m in h am e n t o s p ar a
em pre go

68

60

p e s s o a s e n c a m in h a d a s

co lo c a ç õ e s e m p o s t o d e
t r a b a lh o

3

78% dos desempregados desenvolveram competências para integração profissional.

ACÇÃO 7 - MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS LOCAIS DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
17 pessoas beneficiaram de melhorias habitacionais
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ACÇÃO 8 - PROMOVER A ESCOLARIDADE

Bolsa de Formação

84

Pess oas inscritas

62

Encaminham entos

44

Pes soas encam inhadas

Pe ss oas inte gradas

6

12 situações de abandono/absentismo sinalizadas (1 transitou de 2006)

0

3

Absentismo

5

Abandono

0

2
Situações Resolvidas

4

4

6

8

10

Situações não resolvidas
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ACÇÃO 9 - BANCO DE VOLUNTARIADO

Banco de Voluntariado
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9.1 ENCONTRO SER VOLUNTÁRIO
102 PARTICIPANTES

0%

Avaliação Geral

1%
10%
29%

Mau
Insuficiente
Suficiente
Bom
60%

Muito Bom
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9.2. FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
32 PARTICIPANTES
Avaliação em Termos Globais
0%

8%

28%

Mau
Insuficiente
Suficiente
Bom
64%

Muito Bom

ACÇÃO 10 - CARTA DE DIREITOS E DEVERES DAS FAMÍLIAS EM RISCO
ENTIDADES ENVOLVIDAS:


Grupo de Teatro da A.C.A.D.



Centro Social e Paroquial de São Jacinto



Junta de Freguesia de São Jacinto



Junta de Freguesia de Nariz

2 SESSÕES

70 PARTICIPANTES
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ACÇÃO 11 - ESPAÇOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS
Nas Freguesias de: Cacia, Eirol, Esgueira, Nariz, Oliveirinha, Requeixo, São Jacinto.

Espaços Lúdico-pedagógicos

Jovens inscritos
(2007)

179

Total jovens
inscritos

390

255

Participantes
Campos de Férias
Participantes
Intercâmbio Juvenil
Entidades
envolvidas

76

30

III. INTERVENÇÃO COM POPULAÇÂO INFANTIL E JUVENIL
1. COMISSÃO DE PROTECÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS DE AVEIRO
A CPCJ de Aveiro é uma instituição oficial não judiciária dotada de autonomia funcional, cujo
funcionamento é assegurado pela Câmara Municipal, garantindo o cumprimento das
competências e atribuições legais previstas na Lei nº 147/99 de 1 de Setembro. Visa promover os
direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Os destinatários são
Crianças e Jovens até aos 18 ou 21 anos. É constituída por Entidades Públicas e Privadas com
responsabilidades nas áreas da infância e juventude, Centro de Saúde, M. Educação, Centro
Distrital da Segurança Social (CDSS), IPSS do Concelho, IPJ, Associações de Pais, Associações
Desportivas, PSP, GNR e Santa Casa da Misericórdia.
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1.1. FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO RESTRITA
O funcionamento da Comissão de Protecção Restrita, em regime permanente, foi assegurado
mediante a realização de várias actividades, a seguir descriminadas, nomeadamente,
atendimento ao público, execução das diligências inerentes à implementação das medidas de
promoção e protecção e respectivo acompanhamento.
1.1.2. Quadro Síntese Das Actividades Desenvolvidas Pela Comissão Restrita
Actividades da Comissão Restrita
Acompanhamento de Processos de Promoção e Protecção

Total

Atendimento quinzenal e semanal, com outros representantes da CPCJ e Técnicos Cooptados
Atendimento permanente

328

Reuniões ordinárias quinzenais da Comissão Restrita

28

Reuniões extraordinárias da Comissão Restrita

23

Elaboração de Informações Sociais

68

Processos instaurados

222

Acordos de Promoção e Protecção/implementação das respectivas medidas

160

Deslocação para realização de visitas domiciliárias

201

Processos remetidos para o Tribunal de Família e Menores de Aveiro

56

Processos remetidos outras Comissões de Protecção

9

Participação em Audiências

5

Processos arquivados

79

Ofícios enviados

2001

Ofícios recebidos

2007

Contactos telefónicos e/ou pessoais com o Tribunal de Família e Menores de Aveiro Procurador da República

39

Tribunal de Família e Menores de Aveiro e de Lisboa – Serviços administrativos

41

Deslocações à Polícia Judiciária para prestar declarações
Pedidos de colaboração à Polícia de Segurança Pública, GNR, Polícia Judiciária e Polícia Marítima
Articulação com Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – Delegação de Aveiro
Contactos e Transporte de Jovens a Instituições - CAT de Oliveira de Azeméis, Sanguêdo (CASTTIS), SOLSIL,
Lar Divino Salvador, CAT da Cruz Vermelha de Vale de Cambra, CAT de S. Gonçalo – Vale de Cambra

6
25
6
52

No que respeita à instrução dos 222 processos instaurados, foram realizadas diversas diligências,
nomeadamente, obtenção de consentimento dos titulares do poder paternal para a intervenção
da Comissão, pedidos de Relatórios Sociais, de Certidões de Nascimento e elaboração de actas,
entre outros.
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Sendo uma estrutura de parceria, além das actividades descritas anteriormente, foram
desenvolvidas acções de coordenação e articulação com as diversas Instituições/Serviços e
organismos que colaboram com esta estrutura administrativa de protecção às crianças e jovens,
as quais se encontram sintetizadas no quadro abaixo:
REUNIÕES COM ENTIDADES E SERVIÇOS

Reunião com a Direcção Geral de Reinserção Social – Delegação de Aveiro
Equipa Tutelar Cível

1

Reunião de equipa permanente da CPCJ

23

Reuniões com Projecto RIA

11

Reuniões com Equipa PETI – Aveiro – Litoral

9

Reunião com Escolas:
Escola Profissional de Aveiro, Escola Básica Integrada de Eixo, Escola José Estêvão, Escola 1º CEB de Santiago
e Escola Secundária com 3º CEB Jaime Magalhães de Lima, Escola Secundária Homem Cristo, Escola do 2º e 3º
CEB Aires Barbosa, Escola do 2º e 3º CEB Castro Matoso, Escola do 2º e 3º CEB João Afonso de Aveiro
Reunião com Escolas para apresentação de Projecto de Intervenção:
Escola do 2º e 3º CEB Castro Matoso, Escola do 2º e 3º CEB de S. Bernardo, Escola do 2º e 3º CEB de Aradas,
Escola do 2º e 3º CEB de Cacia, Escola Secundária com 3º CEB Jaime Magalhães de Lima, Escola do 2º e 3º
CEB João Afonso de Aveiro, Escola do 2º e 3º CEB Aires Barbosa, Escola Básica Integrada de Eixo

21

9

Reunião com Centro de Saúde de Aveiro

1

Reunião com os Professores Interlocutores

1

Reunião com o Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Infante D. Pedro

4

Deslocação ao Estabelecimento Prisional e Regional de Aveiro
Reuniões com Advogados (Representantes Legais)
Reunião com PsiAnima
Reunião com Projecto Pedras Vivas
Direcção Regional de Educação do Centro
Encaminhamento de família para o Projecto “Isto Inclui-me” promovido pela REAPN
Elaboração do Relatório Anual de Gestão referente a 2006

4
11
3
1
2
1
1

1.2. FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ALARGADA
Constituem competências da Comissão Alargada a implementação de acções de promoção dos
direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, tendentes à
sensibilização e mobilização da sociedade civil, para a organização de projectos e respostas
sociais inovadoras, destinadas à infância e juventude.
A Comissão de Protecção, na modalidade alargada funcionou através de Plenários e dos Grupos
de Trabalho Temáticos, a seguir discriminados:
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1.2.1. Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Alargada
Actividades Da Comissão Alargada

Total

Reuniões Ordinárias

5

Reuniões Extraordinárias

2

Elaboração de Plano de Acção 2006

1
REUNIÕES COM ENTIDADE E SERVIÇOS

Colaboração com a Escola Homem Cristo na implementação de projecto de Actividades Natalícias

2

Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro (Acolhimento Familiar) e Comissão Nacional de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco - CNPCJR

2

Universidade de Aveiro – Entrevista com alunas do Curso de Educador de Infância

1

Universidade de Aveiro – Colaboração com o Dep. De Ciências de Educação para divulgação da actividade da
CPCJ destinado a alunos do Mestrado “Educação para a Inclusão”

1

Reunião com o Conselho de Parceiros do Projecto RIA

1

Participação em Campos de férias (Escola Equestre e Casa Municipal da Juventude)

3

Integração de crianças em actividades resultantes do Protocolo da CMA com a Escola Equestre

6

Elaboração do Relatório Semestral e Anual de Avaliação 2007

1

Participação no Encontro com indivíduos das comunidades ciganas do Concelho promovido pelo Procurador
da República do Tribunal Judicial de Aveiro

1

Reuniões para preparação da Festa de Natal 2007

3

Reuniões com Grupo de Trabalho da “Educação Parental” – CNPCJR e Faculdade de Ciências de Educação e
Psicologia do Porto

1

Reuniões com Grupo de Trabalho “Famílias de Acolhimento”

1

Reuniões com Grupo de Trabalho “Educação”

7

Participação na dinamização do Dia Internacional da Mulher

1

Participação na dinamização do Dia dos Avós

1

Comemoração do Dia da Criança

1

Reunião com o Jornal “O Aveiro”

2

Elaboração de artigos e/ou entrevistas para a Comunicação Social

5

Reuniões com os elementos da C. Alargada no âmbito do Estudo promovido pelo ISCTE para avaliação da

20

actividade das CPCJ´s

1.2.3. PARTICIPAÇÂO EM SEMINÀRIOS E ENCONTROS
Participação no Encontro de Avaliação Anual da actividade das CPCJ´s a 5 e 6 de Junho 2007.
Realização do Fórum “A Escola e a CPCJ: Realidades Partilhadas” no dia 16 de Abril 2007.
Participação na Acção de Formação promovida pela DREC relativa à articulação das autoridades
policiais – Núcleo “Escola Segura” e os estabelecimentos de ensino
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2. EVOLUÇAO PROCESSUAL DE 1995 a 2007
Relativamente à evolução processual da CPCJ de Aveiro em 2007, salientam-se os seguintes
dados:
Evoluç ão Proc essual
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50
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20
00
20
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20
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3. CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL – 2007
Nº de Processos Instaurados: 222
Nº de Processos Reabertos: 11
Nº de Processos Instaurados e Reabertos: 233
Comparativamente ao ano de 2006, foram instaurados mais 13 processos de Promoção e
Protecção. Transitaram para o ano de 2007, 152 processos de Promoção e Protecção, tendo-se
procedido à reabertura de 11.
No que respeita à distribuição de Processos por Género, verifica-se um número ligeiramente
superior de crianças/jovens do sexo masculino (119) relativamente ao sexo feminino (111).
De referir a existência de 3 participações em que não foi possível identificar em 2007,
tratar-se de criança do sexo masculino ou feminino, uma vez que esses dados não se faziam
constar nas respectivas participações.
Comparativamente ao volume processual existente em igual período do ano transacto, verificase apenas um processo a mais, mantendo-se a predominância de Processos referentes a
crianças/jovens do sexo masculino.
Gráfico 1. – Total de Processos instaurados e reabertos segundo o Sexo

3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES QUE EFECTUARAM AS PARTICIPAÇÕES
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Pela análise do Gráfico 2., é possível verificar que as Entidades que mais participações
efectuaram à CPCJ de Aveiro, no 1º Semestre de 2007, foram em primeiro, segundo e terceiro
lugar, os Estabelecimentos de Ensino com 36, os pais e outras CPCJ com 10 em ex aecquo e as
Autoridades Policiais com 9, respectivamente.
No ano transacto, constatou-se que as entidades que mais participações efectuaram à CPCJ de
Aveiro, foram por ordem decrescente, as Instituições de Apoio à criança e Jovem (40); Vizinhos
e Particulares (21); Outras CPCJ´s (20) e os estabelecimentos de ensino (18).

Os Próprios
Os Pais
Familiares

20

10

2

Vizinhos e Particulares

25

4 5

15

13

A própria Comissão

8

Ministério Público

7

Autoridades Policiais
Serv. de Segurança Social
Estabelecimentos de Saúde

6

18

19
52

16

12

Estabelecimentos de Ensino
Tribunais
Inst. de apoio à Criança/Jovem
Autarquias
Com. L. Acompanhamento (RSI)
Outra CPCJ
Outra

Gráfico 2. – Entidades efectuaram as participações
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3.2. MODALIDADE DE CONTACTO
Nos 222 Processos de Promoção e Protecção instaurados, e à semelhança do sucedido no ano
anterior, verifica-se a predominância de participações efectuadas na modalidade escrita com
168 participações, seguida das modalidades presencial e telefónica, com 38 e 26
participações, respectivamente.
180
160
140
168

120
100
80
60
40
20

38

26

0
Em presença

Por telefone

Por escrito

Gráfico 3. – Modalidade de contacto

4. PROBLEMATICAS SINALIZADAS
Pela análise do Gráfico 4. é possível constatar que as principais problemáticas identificadas, nos
222 Processos de Promoção e Protecção instaurados, respeitam a Negligência, Abandono
Escolar,

Maus

Tratos

Psicológicos/Abuso

Emocional

e

Exposição

a

Modelos

de

Comportamento Desviante com 89, 56, 25 e 24 situações, respectivamente. As problemáticas
que apresentam os valores mais baixos são: Uso de Estupefacientes, Mendicidade e Corrupção
de Menores e Problemas de saúde, em ex aecquo, com três, duas e uma situações
respectivamente.
Abandono
Abandono escolar

3
1
9

Abuso Sexual

7
57

96

Corrupção de menores
Exercício Abusivo de Autoridade

5

Exp. a modelos de comp. desviante

1
2
2

24

26

5

30

Ingestão de bebidas alcoólicas
Maus tratos físicos
Maus tratos psicológicos/abuso
emocional
Mendicidade

Gráfico 4. – Problemáticas sinalizadas
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5 . ÁREA DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA/JOVEM POR FREGUESIA
No que concerne à Área de Residência é nas freguesias de Esgueira, Glória e Santa Joana que
reside a maioria das crianças e jovens sinalizados no 1.º semestre de 2007.
Tal como se pode verificar, pela análise do Gráfico 5., nas freguesias de Esgueira, Glória e
Santa Joana foram instaurados respectivamente 32, 17 e 15 Processos de Promoção e
Protecção.
De referir que, em 2006, as freguesias de Esgueira e Cacia assumiram os valores mais
significativos, com 29 e 19 situações, respectivamente. Se em relação à freguesia de Esgueira
esta predominância se manteve, o mesmo não acontece quanto à freguesia de Cacia, que
actualmente apresenta, apenas, 8 situações.

Vera Cruz
Glória

3 3

18

15

14

S. Bernardo

22

3

St.ª Joana

15

Aradas
Esgueira
Nariz
N.ª Sr.ª de Fátima

22
20
13

12

2
48

Cacia
Eirol
Eixo
S. Jacinto
Requeixo
Oliveirinha

Gráfico 5 – Área de Residência da criança / jovem

5.1.

Área de Residência das Crianças/Jovens vs Incidência das Problemáticas

Nos 222 Processos instaurados, foi detectada a existência de crianças/jovens com mais do que
uma problemática. É nas freguesias de Esgueira, Aradas, Santa Joana, Cacia e Glória em ex
aecquo, Eixo e S. Bernardo em ex aecquo, que cumulativamente os processos assumem uma
maior incidência de problemáticas.
Porém, é nas freguesias de Oliveirinha, Vera Cruz e Nª. Srª. de Fátima que reside uma
percentagem significativa de crianças/jovens sinalizados em 2007.
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Freguesia

Problemática

N.º de Participações

Maus tratos Psicológicos/Abuso Emocional

1

Negligência

1

Exposição a Modelos de Comportamento Desviante

2

Negligência

1

Abandono Escolar

1

Negligência

1

Prática de Facto Qualificado como Crime

1

Maus Tratos Físicos

2

Prática de Facto Qualificado como Crime

1

Nariz

Eirol

S. Jacinto

Requeixo

Quadro 1.- Incidência das problemáticas por área de residência

No Quadro 2. estão identificadas as situações em que, por freguesia, apenas se verificou a
existência de um ou dois tipos de problemáticas.

Quadro 2. - Freguesias que apresentam entre 1 e 3 problemáticas

Vera Cruz

Área de Residência

Problemáticas por Freguesia

14

15

Glória

22

24

S. Bernardo

15

20

St.ª Joana

20

25

Aradas

12

27

Esgueira

48

61

Nariz

2

2

N.ª Sr.ª de Fátima

13

14

Cacia

22

24

Eirol

3

3

Eixo

18

20

S. Jacinto

3

3

Requeixo

3

3

Oliveirinha

15

17

TOTAL

210

262
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5.2.Incidência das Problemáticas por Freguesia
5.2.1. Freguesia da Vera Cruz
Pela análise do Gráfico 6. é possível constatar que as participações referentes a crianças/jovens
residentes na Freguesia da Vera Cruz dizem respeito, maioritariamente, a Abandono Escolar,
a Exposição a Modelos de Comportamento Desviante e Prática qualificada como crime, em ex
aecquo, seguida da Negligência e da Ingestão de Bebidas alcoólicas em ex aecquo com 5, 3 e
2 participações, respectivamente.
6

5
5
4

3

3

3

2

2

Ingestão de bebidas alcoólicas

Negligência

2
1
0
Abandono Escolar

Exp. a modelos de comp.
desviante

Prática de facto qualif. como
crime

Gráfico 6. – Problemáticas na Freguesia de Vera Cruz

5.2.2. Freguesia da Glória

Pela análise do Gráfico 7. é possível constatar que as participações referentes a crianças/jovens
residentes na Freguesia da Glória dizem respeito, maioritariamente, a Abandono Escolar e
Negligência, com 8 e 6 participações, respectivamente.
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A b an d o n o E sco lar

A b an d o n o

0

Gráfico 7. – Problemáticas na Freguesia da Glória
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5.2.3. Freguesia de S. Bernardo
A análise do Gráfico 8. permite verificar que, as crianças/jovens sinalizados e residentes na
Freguesia de S. Bernardo, apresentam as seguintes problemáticas, estas com valor aproximado,
à excepção da Negligência. A saber: Negligência (7), Abandono Escolar e Exposição a Modelos
de comportamento Desviante, e Maus Tratos Psicológicos/Abuso Emocional, em ex aecquo,
(3) Abuso Sexual e Maus tratos Físicos, em ex aecquo, (2).
Gráfico 8.
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5.2.4. Freguesia de Santa Joana
No Gráfico 9. destacam-se os seis tipos de Problemáticas existentes na Freguesia de Santa
Joana: o Abandono Escolar, com 6 situações, a Negligência com 9, os Maus tratos
Psicológicos/Abuso Emocional e o Abandono, em ex aecquo, com 3 situações e, finalmente, a
Exposição a Modelos de Comportamento Desviante e os Maus tratos Físicos, em ex aecquo,
com 2 situações.
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Gráfico 9. - Problemáticas na Freguesia de St.ª Joana
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5.2.5. Freguesia de Aradas
As crianças/jovens residentes na Freguesia de Aradas apresentam 9 tipos de problemáticas,
sendo predominante a Negligência com 14 situações e o Abandono Escolar com 4, seguidas da
Exposição a Modelos de Comportamento Desviante, Maus Tratos Físicos em ex-aecquo com 2
situações. a Prática de Facto Qualificado como Crime, apenas apresentam 1 caso cada,
conforme demonstra o Gráfico 10.
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Gráfico 10. - Problemáticas na Freguesia de Aradas

5.2.6. Freguesia de Esgueira
A análise do Gráfico 11. permite verificar que na Freguesia de Esgueira, local onde reside a
maioria das crianças/jovens sinalizados, são identificados 9 tipos de problemáticas, sendo
predominantes a Negligência (22) e o Abandono Escolar (13) seguidas da Exposição a Modelos
de Comportamento Desviante e Maus Tratos Físicos em ex-aecquo (7), e os Maus
Psicológicos/Abuso Emocional (5).
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Gráfico 11.- Problemáticas na Freguesia de Esgueira
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5.2.7. Freguesia de Nª. Srª. de Fátima
Através da análise do Gráfico 12. é possível constatar que na Freguesia de N.ª Sr.ª de Fátima
foram identificadas 5 problemáticas, surgindo como as predominantes a Negligência e o
Abandono Escolar com 6 e 5 situações, respectivamente, seguidas da Exposição a Modelos de
Comportamento Desviante, Maus Tratos Psicológicos /Abuso Emocional e Uso de
Estupefacientes com uma situação cada.
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Gráfico 12. - Problemáticas na Freguesia de N.ª Sr.ª de Fátima

5.2.8. Freguesia de Cacia
No Gráfico 13. verifica-se que as crianças/jovens residentes na Freguesia de Cacia apresentam
6 tipos de problemáticas, sendo as mais evidentes o Abandono Escolar com 6 situações e, com
igual valor, a Negligência e os Maus Tratos Psicológicos /Abuso Emocional com 5 situações,
seguindo-se, os Maus tratos Fiscos com 4 situações e a Prática de facto qualificado como
Crime com uma sinalização.
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Gráfico 13. - Problemáticas na Freguesia de Cacia
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5.2.9. Freguesia de Eixo
A análise do Gráfico 14. permite verificar que, nos Processos instaurados e relativos às
crianças/jovens residentes
sendo a Negligência

na Freguesia de Eixo, se identificam 9 tipos de problemáticas,

a predominante com 7 casos, seguida da Exposição a Modelos de

Comportamento Desviante, com 4 e dos Maus Tratos Psicológicos/Abuso Emocional com 3
casos.
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Gráfico 14. - Problemáticas na Freguesia de Eixo

5.2.10. Freguesia de Oliveirinha
A análise do Gráfico 15. permite verificar que, nos Processos instaurados e relativos às
crianças/jovens residentes

na Freguesia de Oliveirinha, se identificam 6 tipos de

problemáticas, sendo prevalente a Negligência com 8 casos, o Abandono Escolar com 4 e os
Maus Tratos Psicológicos/Abuso Emocional com 2.
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6. CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA / JOVEM
6.1. Género e Idade
Quanto ao Género, verifica-se no Gráfico 16. que é nas faixas etárias dos [11 - 12] e dos [13 14] que se verifica uma maior incidência de crianças/jovens do sexo masculino, sendo na faixa
etária dos [6 - 10] que esta prevalência melhor se evidencia.
Nos restantes escalões etários, constata-se a prevalência de crianças/jovens do sexo feminino.
É de salientar a ausência de qualquer participação referente as jovens com idades entre os 18 e
21 anos.
40

37

35

28

30

28

25
20

22
18

16

14

15

Masculino

18
13

11

14

Feminino

11

10
5
0
0-2

3-5

6-10

11-12

13-14

15-17

Idade

Gráfico 16 – Participações por Sexo/Idade

6.2. Naturalidade
Quanto à Naturalidade das 222 crianças/jovens com Processos instaurados em 2007, verifica-se
que 171 são naturais do mesmo Concelho da CPCJ de Aveiro, o que representa 77% do total,
seguidas das naturais de Outros Concelhos (35), de Outros Países (15) e dos PALOP (5).
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Gráfico 17 – Naturalidade da criança / jovem
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7. Frequência Escolar por Escalões Etários
7. 1. - Apoio Socio-Educativo - Crianças dos 0 – 5 anos
Através da análise do Gráfico 18. verifica-se que, no que respeita ao Apoio Socio-Educativo das
crianças com idades entre os 0 e os 5 anos, num total de 69, 36 encontram-se em casa com a
mãe, o que corresponde a cerca de 52%.
Mais se verifica que, das restantes 5 respostas educativas, se destaca o número de crianças que
frequenta Creche/Infantário, ou seja, 20.
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Gráfico 18. - Apoio socio-educativo - Crianças dos 0 – 5 anos

7.2.– Frequência Escolar – Crianças dos 6 – 10 anos
Quanto à frequência escolar constata-se, pela análise do Gráfico 19., que das 55 crianças
sinalizadas, e pertencentes ao escalão etário dos [6 -10], 48 frequentam o 1º CEB.
Verifica-se, ainda, que duas crianças se encontram em casa com a mãe, uma o Pré-escolar e 4
frequentam o 2º CEB.
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Gráfico 19. - Frequência Escolar ( 6 aos 10 anos)
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7.3. – Frequência Escolar – Crianças dos 11 – 12 anos
Quanto à frequência escolar constata-se, pela análise do Gráfico 20., que das 24 crianças
sinalizadas, e pertencentes aos escalão etário dos [11 -12], 3 frequentam o 1º CEB, 18 o 2º CEB
e 3 frequentam o 3º CEB.
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Gráfico 20. - Frequência escolar ( 11 aos 12 anos)

7.4. – Frequência Escolar – Jovens dos 13 – 14 anos
Quanto à frequência escolar constata-se, pela análise do Gráfico 21., que dos 46 jovens
sinalizados, e pertencentes aos escalão etário dos [13 - 14], 4 frequentam o 1.º CEB, 20 o 2º
CEB e 21 o 3º CEB.
Pelo elevado número de jovens, com idades compreendidas entre os [13 - 14] anos, que
frequentam o 2º CEB, depreende-se a existência de uma taxa significativa de insucesso escolar
nesta faixa etária
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Gráfico 21. – Frequência escolar (13 aos 14 anos)
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7.5 – Frequência Escolar – Jovens com mais de 15 anos
Quanto à frequência escolar constata-se, pela análise do Gráfico 22., que dos 35 jovens
sinalizados, e com mais de 15 anos, 23 frequentam o 3º CEB, 7 o 2º CEB e 4 o Ensino
Secundário. De referir, ainda, a existência de 1 jovem com o 2.º CEB completo que não se
encontra matriculado em qualquer estabelecimento de ensino.
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Gráfico 22 – Frequência escolar (jovens com mais de 15 anos)

8. Tipo de Ensino
No que respeita ao tipo de ensino constata-se no Gráfico 23. que, dos 152 crianças/jovens
sinalizados, 122 estão integrados no sistema de Ensino Regular, sendo que 6 beneficiam de
Apoio Educativo e 2 estão integrados no Ensino Especial. Verifica-se, também, que 18 jovens
estão integrados noutros tipos de Ensino (Programas Locais/Nacionais, ex: PIEF). Existem
ainda, 2 jovens a frequentarem o Ensino Tecnico-Profissional e 2 Cursos Profissionais.
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9. Caracterização das Problemáticas por Idade

Pela análise do Quadro 3. e, no que respeita às problemáticas detectadas, no âmbito dos
Processos instaurados e reabertos, verifica-se que, em primeiro lugar, surge a Negligência, com
96 situações, que se destaca nos escalões etários dos [0 – 5] e dos [6 – 10], seguida do
Abandono Escolar, num total de 57 casos, com especial relevância nos jovens com idades
compreendidas entre os 13 – 14 anos e com mais de 15 anos.
A Exposição a Modelos de Comportamento Desviante, surge em terceiro lugar com 30
situações, respeitando em maior número, ao escalão etário dos [0 – 5], situação que nos
permite aferir da prática de conduta menos própria por parte dos responsáveis das crianças.
Os Maus Tratos Físicos surgem em quarto lugar, com uma ligeira superioridade nos escalões
etários dos [0 – 5] e dos [6 – 10].
As problemáticas de Corrupção de Menores e Mendicidade apenas foram alvo de 1 sinalização.
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-
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-
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Quadro 3. – Problemáticas por Escalões Etários
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10.Caracterização do Meio Familiar da Criança/Jovem
10.1. – Agregado com quem vive
No que respeita ao agregado com quem vive a criança/jovem, constata-se que a “Família
Biológica” e a “Família com Relações de Parentesco”, constituem o Meio Familiar da maioria
em 201 e 20 situações, respectivamente. Verifica-se, ainda, a existência de 7 Crianças/Jovens
na categoria “Família sem Relação de Parentesco”.
Considerando que é no meio familiar natural que a grande maioria das Crianças/Jovens se
encontra integrada, a promoção e protecção dos direitos das crianças/jovens deve centrar-se na
Família, permitindo que esta funcione como estratégia preventiva da emergência de novas
situações de perigo, situação que em 2007 levou a maior participação da CPCJ de Aveiro na
implementação e dinamização das Acções de Formação Parental dinamizadas pelo Projecto RIA.
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Gráfico 24 . – Agregado com quem vive a criança/jovem

10.2. – Tipo de Agregado Familiar
Quanto ao Tipo de Agregado Familiar, o Gráfico 25. ilustra que a maioria das crianças/jovens
está inserida em “Família Nuclear com filhos” com 85 situações.
De

referir

que

83

crianças/jovens estão inseridos

90

em

80

Família

Monoparental,

sendo que 72 em “Família

60
50

em

Monoparental

40

Masculina”, sendo que esta

30

última tipologia assume maior

20

relevo

no

ano

de

2007,

contrariamente ao sucedido
em 2006.

72

70

Monoparental Feminina” e 11
“Família

85

10

35

20
11
3

0
Nuclear com filhos Nuclear sem filhos

Monoparental
Feminina

Monoparental
Masculina

Reconstituída (pais
c/filhos
out.uniões)

Alargada (mais
que 1 geração)

Gráfico 25 . – Tipo de Agregado Familiar
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No que respeita às restantes categorias, verifica-se que 35 crianças/jovens que integram uma
“Família Reconstruída” e 20 “Família Alargada”.

10.3. – Composição etária dos elementos do Agregado Familiar
A Composição Etária dos elementos que constituem os agregados familiares das 222
crianças/jovens distribuiu-se, primordialmente, no escalão etário dos [25 - 34] e dos [35 - 44].
De referir, a predominância de elementos do sexo feminino, em quase todas as faixas etárias, à
excepção dos escalões [15 – 18] e [45 – 54].
No que respeita à categoria “> de 65 anos” de referir que surgem, na maioria, elementos do
sexo feminino. Importa salientar que do total dos 535 elementos que compõem os vários
agregados familiares, 311 pertencem ao sexo feminino e 224 ao sexo masculino, não obstante
de ser superior o número de Processos de Promoção e Protecção referentes a crianças/jovens do
sexo masculino. A discrepância existente entre o número de Famílias Monoparentais Femininas e
Masculinas justifica, em parte, aquela prevalência de elementos do sexo feminino.
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Gráfico 26 – Idade dos Responsáveis pela Criança/jovem

10.4. – Escolaridade do Agregado Familiar
No que respeita à Escolaridade dos Pais/Responsáveis das 222 crianças/Jovens sinalizados,
verifica-se pelo Gráfico 27., que 85 indivíduos possuem o 2º Ciclo completo (53 do sexo
feminino e 32 do sexo masculino) e 90 o 1.º Ciclo completo (48 do sexo feminino e 42 do sexo
masculino).
De salientar, que em ambas as categorias predominam os elementos do sexo feminino
Pelo exposto, conclui-se que a grande maioria dos pais/responsáveis das crianças e jovens,
possuem habilitações inferiores à actual escolaridade mínima obrigatória, ou seja, 191
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elementos num total de 269 o que contribui para o desempenho de funções pouco qualificadas,
conferindo, consequentemente, alguma fragilidade económica aos agregados familiares.
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Gráfico 27 – Escolaridade do Agregado

10.5. – Rendimentos do Agregado Familiar
No que se refere aos rendimentos do agregado familiar dos pais/responsáveis das crianças e
jovens, do total de 269, 182 exerce actividade profissional. De salientar que as categorias
“Rendimento Social de Inserção” (22) e “Sem Rendimentos” (55), apresentam elevados
valores relativamente ao sexo feminino, quando comparado com o sexo oposto.
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Gráfico 28 – Rendimentos do Agregado

10.6. – Saúde do Agregado Familiar
Da análise do Gráfico 29., e no que respeita à saúde do agregado familiar, verifica-se que 49
pessoas apresentam diversos problemas de saúde, sendo que, no sexo feminino predomina a
“Doença Física” e o “Alcoolismo”, no total de 21 e 4 situações respectivamente. No sexo
masculino predomina o “Alcoolismo” , com 5 casos, a “Deficiência Cognitiva”, a “Doença
Mental” e a “Toxicodependência" e a “Doença Infecto-contagiosa” com 2 situações cada.
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Gráfico 29 – Saúde do Agregado

11. Situação Habitacional do Agregado Familiar
11.1. – Tipo de Alojamento
Das 222 famílias em análise e, no que diz respeito à sua Condição de Alojamento, constata-se
que 207 (93%) vive em habitações tipo “Casa”, 7 em “Barraca” e 6, em “Outro” ex-aecquo, e
5 nas restantes categorias: “Parte de Casa”, “Quarto/Pensão”, “Sem residência” e “Outro”.
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Gráfico 30 – Tipo de Alojamento

11.2. – Caracterização Social do Meio Envolvente
Relativamente à caracterização social do meio envolvente, verifica-se que 139 famílias, residem
em “zonas sem problemas sociais identificados” e 86 em “zonas com problemas sociais
identificados”, nomeadamente, marginalidade, droga e prostituição.
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Gráfico 31– Meio Social Envolvente

12. MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO APLICADAS
No âmbito dos Processos de Promoção e Protecção instaurados, transitados e reabertos, foram
celebrados 160 Acordos de Promoção e Protecção, nos quais foram aplicadas 142 Medidas em
Meio Natural de Vida, sendo 73 respeitantes a crianças/jovens do sexo feminino e 69 do sexo
masculino.
A medida de “Apoio Junto dos Pais” foi aplicada, em igual proporção, a 58 crianças/jovens do
sexo masculino e do sexo feminino.
A medida “Apoio Junto de Outro Familiar” foi aplicada a 8 crianças/jovens do sexo masculino
e 7 do sexo feminino. A medida “Confiança a Pessoa Idónea” foi aplicada a 3 crianças/jovens
do sexo masculino e 4 do sexo feminino.
A medida de “Apoio para autonomia de Vida” foi aplicada a quatro jovens do sexo feminino.
Relativamente à Medida “Acolhimento Institucional”, esta foi aplicada a 14 elementos do sexo
feminino e 4 a crianças/jovens do sexo masculino.
Masculino

Feminino

Gráfico 32
– Medidas
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Motivo de Arquivamento Liminar

A análise do Gráfico 33. permite concluir que volume processual global, 34 Processos foram
Arquivados Liminarmente:
- 18 por remessa para o Tribunal por ausência de consentimento para a intervenção;
- 7 por “Ausência de situação de perigo - Não se confirma”;
- 4 por “Ausência de situação de perigo - Já não subsiste”;
- 5 por “Sinalização à CPCJ competente”.
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Gráfico 33 – Motivo de Arquivamento Liminar

12.2. Motivo de Arquivamento Após a Intervenção

No que respeita ao total de Processos em acompanhamento pela CPCJ de Aveiro, 45 foram alvo
de arquivamento após intervenção:
- 13 por “Ausência de situação de perigo - Não se confirma”;
- 24 por “Ausência de situação de perigo – “Já não subsiste”;
- 6 por “Cessação da Medida - Finalização do prazo/prorrogação da medida”;
- 1 por “Cessação da Medida - Jovem atingiu a maioridade”;
- 1 por “Decisão em procedimento cível que assegure o afastamento da situação de
perigo”.
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Gráfico 34 – Motivo de Arquivamento Após A Intervenção da CPCJ)
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12. 3. Remessa de Processos
O Gráfico 35. permite concluir que, no que concerne ao total de Processos em
acompanhamento pela CPCJ de Aveiro, 56 foram alvo de remessa e 9 para as CPCJ’s
competentes.

9
Para Tribunal
Para CPCJ competente

56

Gráfico 35 – Processos Remetidos

11.4. Motivo da Remessa para o Ministério Público
Pela análise do Gráfico 36. verifica-se que o motivo que deu origem à remessa de 56
Processos para o Ministério Público, foram os seguintes:
- Não cumprimento reiterado do Acordo de Promoção e Protecção – 10
- Retirada de Consentimento para a Intervenção – 31
- Oposição da Criança/Jovem com 12 anos ou mais – 5
- Indisponibilidade de meios para aplicar/executar a medida – 5
- Ausência de decisão da CPCJ após 6 meses de conhecimento da situação – 3
- Situações em que considerou adequado o encaminhamento para a adopção – 2
31
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Gráfico 36 – Processos Remetidos
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Relativamente ao número de processos transitados, o Gráfico 37. permite constatar que o
volume processual global da CPCJ de Aveiro representa a existência de 693 Processos activos.
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Gráfico 37 – Volume Processual

2. PLANO INTEGRADO DE EDUCAÇÂO FORMAÇÂO (PIEF)
No âmbito do Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil - PETI
– Equipa Aveiro Litoral foi dada continuidade à parceria estabelecida com esta Autarquia, no
sentido da implementação de duas turmas de PIEF, destinadas a jovens residentes no concelho
de Aveiro que abandonaram precocemente o sistema educativo sem concluírem a escolaridade
obrigatória, tendo sido constituídas no ano lectivo 2006/2007 duas turmas com 15 alunos cada
uma, na Escola Básica Aires Barbosa, em Esgueira e na Escola Básica Integrada de Eixo,
destinadas à conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico e à conclusão do 2º Ciclo do Ensino Básico,
respectivamente.
Neste sentido, foi assegurada a articulação com vários Departamentos Camarários e outras
entidades, no sentido de acompanhar a integração de 11 alunos da Escola Básica Aires Barbosa,
em contextos reais de trabalho, uma tarde por semana.
- Participação nas 2 reuniões de Avaliação Intercalar promovidas pelo PETI, no âmbito do
desenvolvimento das referidas duas turmas de PIEF, realizadas nos dias 17 e 24 de Janeiro pela
Escola EBI de Eixo e pela Escola do 2º e 3º Ciclo EB, Aires Barbosa, respectivamente.
- Articulação com a Equipa do PETI Aveiro – Litoral, no âmbito da Parceria estabelecida com a
Câmara Municipal de Aveiro para integração dos alunos da turma da Escola do 2º e 3º CEB Aires
Barbosa nos diversos contextos de trabalho já seleccionados.
- Participação na reunião de avaliação promovida pela Escola Básica Integrada de Eixo, no dia 24
de Abril.
- Participação na reunião de avaliação promovida pela Escola do 2º e 3º CEB Aires Barbosa, no
dia 9 de Maio.
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- Participação na Reunião de implementação de uma turma de PIEF, para equivalência do 6.º
ano, na Escola do 2.º e 3.º Ciclos Castro Matoso, no dia 22 de Junho;
- No âmbito da Avaliação das Turmas de PIEF implementadas em dois estabelecimentos de
ensino concelhios, realizou-se no dia 16 de Julho uma reunião de avaliação final da turma da
Escola Básica Integrada de Eixo.
- Na sequência da informação da cessação do Protocolo da Turma de PIEF da Escola do 2. e 3.º
Ciclo Aires Barbosa – Esgueira, foi solicitada a colaboração da Divisão para a integração de um
jovem de currículo alternativo numa formação em contexto de trabalho, pelo que foi realizada
uma reunião no dia 19 de Setembro com os professores do ensino especial, para definição de
estratégias de integração do mesmo nos Serviços Camarários. Após articulação estabelecida com
o DSU no sentido de avaliar a disponibilidade do serviço acolher o jovem em questão, foi
perspectivada a integração do referido jovem nos serviços de jardinagem na CMA., dado ser esta
uma área de maior interesse para ele.
- No âmbito da Avaliação das Turmas de PIEF implementadas, realizou-se no dia 15 de Novembro
uma reunião de avaliação intercalar da turma da Escola Básica Integrada de Eixo.
- Articulação com o Departamento Jurídico para preparação do Protocolo de Cooperação a
estabelecer entre a Câmara Municipal e o referido Estabelecimento de Ensino.

3. PROJECTO CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS
O Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social através do Gabinete da Secretaria de Estado
Adjunta e da Reabilitação, convidou o Município de Aveiro para integrar conjuntamente com
outros 13 municípios portugueses a Rede “Cidades Amigas das Crianças”.
Este Projecto que tem como principal objectivo a defesa dos direitos das crianças nas cidades
preconiza o desenvolvimento de um conjunto de acções de âmbito local, enquadradas pelo
Protocolo de Cooperação entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o Comité
Português para a UNICEF e os vários Municípios Portugueses, tendo sido assinado no passado dia
1 de Junho na Póvoa de Varzim.
Esta iniciativa teve origem na Resolução da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre as
Comunidades e a Estabilidade Humana – Habitat II com o objectivo de promover as cidades,
enquanto lugares agradáveis, onde todos e em especial as crianças possam viver com qualidade
de vida.
Com o impulso da UNICEF nasceu uma mobilização mundial a favor da construção das Cidades
Amigas das Crianças que envolve actualmente 859 cidades, em vários continentes.
A consolidação do movimento levou à criação em 2000, pela UNICEF de uma Rede de Cidades
Amigas das Crianças, cujo Secretariado Internacional tem sede em Itália, promovendo troca de
informação e de experiências e elaboração de estudos técnicos para avaliação de boas práticas.
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Os Principais Fundamentos para a construção de uma Cidade Amiga das Crianças
correspondem aos quatro princípios fundamentais da Convenção dos Direitos das Crianças, a
saber:
- Não Discriminação (artº 2);
- Interesse Superior da Criança (artº 3º);
- Direito a um nível de vida suficiente (artº 6º);
- Direito de Participação (artº 12º).
O processo de construção de Uma Cidade Amiga das Crianças assenta na implementação dos
seguintes elementos estruturantes:
1. Participação das Crianças;
2. Um Quadro legal amigo da infância;
3. Uma Campanha Local de Sensibilização;
4. Identificação de uma Estrutura - Ponto Focal,
5. Um Relatório Anual;
6.A dotação de verbas próprias no Orçamento Municipal que garanta recursos suficientes para
repensar a sua Cidade Amiga das Crianças.
No âmbito da Participação das Crianças, perspectiva-se a criação de um Fórum Municipal da
Criança e do Jovem como mecanismo privilegiado de audição/auscultação das crianças e jovens
e de promoção do seu envolvimento nos processos de decisão, nas áreas urbanística, paisagística
e de decisão das normas de circulação.
Atendendo à transversalidade do Projecto torna-se fundamental para a implementação do
mesmo, envolver as várias divisões da Câmara Municipal, nomeadamente, Educação, Juventude,
Habitação Social, Arquitectura, Planeamento, Protecção civil, Ambiente, etc, bem como
estabelecer parcerias com outras entidades públicas e privadas concelhias.
Actividade desenvolvida: Realização de Reuniões com as diversas Divisões da Câmara Municipal
para apresentação dos objectivos do Projecto e de auscultação do interesse na planificação e
articulação de acções na área de promoção e protecção dos direitos das crianças, dada a
transversalidade da temática, tendo sido efectuadas as seguintes:
- Reunião com a CPCJ de Aveiro destinada à planificação da intervenção e estabelecimento de
parceria, realizada no dia 28/08/07.
- Reunião com a Divisão de Ambiente, no dia 14/09/07.
- Reunião com a Divisão de Habitação Social, no dia 19/09/07.
- Reunião com a Divisão de Educação, no dia 04/10/07.
- Reunião com a Divisão de Juventude, no dia 08/10/07
- Reunião com Docente do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro, no
dia 23/10/07.
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- Estabelecimento de diversos contactos com a Drª Rosa Clemente - Assessora do Gabinete da
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação para obtenção de informações e orientações
destinadas à implementação do Projecto

IV. INTERVENÇÃO COM GRUPOS VULNERÁVEIS
1. PROJECTO AGIR PARA INSERIR
Este projecto visa o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas de carácter social com o
intuito de promover a reabilitação e inserção da população de Arrumadores de Automóveis e/ou
outros indivíduos que se encontrem em situação de grave exclusão social.
Objectivos Gerais:
- Despistar situações de risco relacionadas com o consumo de substâncias potenciadoras de
dependências física e psicológica;
- Enquadrar social e profissionalmente indivíduos que utilizam o espaço público, recebendo
valores pecuniários em troca da ajuda no estacionamento de veículos, nos parques da cidade de
Aveiro.
Objectivos específicos:
- Caracterizar a população-alvo;
- Operacionalizar respostas para a integração social e profissionalmente destes indivíduos;
- Promover a sociabilização destes indivíduos através da criação e dinamização de espaços de
convívio;
- Dinamizar acções de sensibilização e encaminhamento para programas de desintoxicação.
Entidades Parceiras:
Associação de Apoio ao Imigrante; CARDA – Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de
Aveiro; Caritas Diocesana de Aveiro; CAT de Aveiro – Centro de Atendimento de
Toxicodependentes; Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro; Centro de Saúde de Aveiro;
Centro Social e Paroquial da Vera Cruz; CLAI – Centro Local de Apoio ao Imigrante; Florinhas do
Vouga; Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro; Junta de Freguesia da Glória;
Junta de Freguesia da Vera Cruz; Polícia Municipal; P.S.P. – Polícia de Segurança Pública.
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DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA:
REUNIÕES DE PARCEIROS E DE EQUIPAS TÉCNICAS
- 25 Reuniões com os parceiros do Projecto, designadamente, CAT, Florinhas do Vouga, CARDA e Cáritas, para definição e avaliação
da intervenção e da situação clínica de indivíduos em acompanhamento;
- 4 reuniões com Entidades externas ao Projecto, no sentido de concertar esforços na intervenção e obter resposta a situações
pontuais;
-

5 reuniões com o Projecto R.I.A. para avaliar e delinear estratégias de intervenção junto da população que se dedica à
prostituição;

DESLOCAÇÕES E DILIGÊNCIAS VÁRIAS COM OS UTENTES
-

21 deslocações a Serviços de Saúde

-

2 deslocações à Loja do Cidadão

-

1 acompanhamento de 2 cidadãos estrangeiros ao Centro de Alojamento da Cáritas Diocesana de Coimbra

-

6 deslocações à Cáritas Diocesana de Aveiro

-

2 deslocações ao Centro Social e Paroquial da Vera Cruz para um utente tomar banho

-

9 deslocações à Comunidade Terapêutica Convívios Fraternos em Avanca, para acompanhamento de um indivíduo sem abrigo,
entretanto ali alojado

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA JUNTO DA POPULAÇÃO ALVO
Jan.

Fev.

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

Giros

9

8

11

7

17

13

6

0

1

1

0

0

73

Indivíduos
Contactados

17

29

39

38

30

35

24

5

12

10

0

1

240

Nº de Contactos
estabelecidos

62

40

56

48

86

53

40

7

1

10

0

0

403

Dias de
Atendimento

5

6

8

7

9

7

8

5

4

6

1

1

67

Indivíduos
atendidos

5

10

7

6

11

8

7

1

1

1

0

0

57

Total de
atendimentos

5

11

23

20

25

17

10

1

1

3

0

0

116

CARACTERIZAÇÃO DOS ARRUMADORES DE AUTOMÓVEIS IDENTIFICADOS EM 2007

Total Indivíduos / Problemátic a
Género

4

7

Masculino

A rrumado res

Feminino

P ro titutas

33

Gráf.1 – Número total de indivíduos contactados pelo Projecto.

30

Gráf.2– Distribuição segundo o Género
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Gráf. 3. Caracterização quanto à Naturalidade.

Gráf. 4 – Distribuição quanto à Nacionalidade
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Gráf. 5 - Caracterização quanto ao apoio familiar.
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Gráf. 6 - Distribuição quanto ao estado civil
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Gráf. 7 - Caracterização quanto à habitação.

>30 e <=45

>45

Desco nhecida

Gráf. 8 - Distribuição quanto à idade
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Gráf. 9 - Caracterização quanto à existência de toxicodependências associadas
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2. INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL JUNTO DAS MULHERES QUE SE PROSTITUEM
Em articulação com o Projecto RIA, verifica-se a disponibilização de um Técnico da área da
Psicologia e de outro da área do Serviço Social que, duas vezes por semana, se deslocam a
Cacia, promovendo o contacto com as mulheres que aí se prostituem.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
-

9 rondas, realizadas nos dias 19, 24 e 31 de Outubro, 2, 7, 9, 14 e 21 de Novembro e 5 de Dezembro.

-

Contactadas 8 mulheres, das quais 5 recorrem, frequentemente, à unidade móvel para receberem toalhetes e
preservativos.

3. PROTOCOLO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE AVEIRO
Destina-se a proporcionar a 3 reclusos do Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro, em
situação de Regime Aberto Voltado para o Exterior, uma ocupação laboral, por forma a
promover a sua reinserção socio-profissional.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
-

Realização de 2 reuniões com o Departamento de Serviços Urbanos, com o objectivo de avaliar a integração dos
dois reclusos, no Serviço de Higiene e Limpeza e no Serviço de Oficinas Gerais

-

Realização de 5 reuniões com o Técnico do Instituto de Reinserção Social e com as Juntas de Freguesia de São
Bernardo e da Glória, a fim de avaliar a integração de 2 reclusos

-

Articulação com a Divisão de Recursos Humanos, aquando da entrada e saída de reclusos para efeitos de
pagamento de salários, subsídios de alimentação e accionamento de seguro de trabalho.

V. APOIO ALIMENTAR AOS ESTUDANTES DOS PALOP
O apoio ao nível alimentar atribuído aos alunos dos PALOP que frequentam o Ensino Superior
Público em Aveiro tem por base nos critérios, superiormente, fixados, como sejam, a frequência
do Ensino Superior Público em Aveiro, a condição de Não Bolseiro e a condição de Elegibilidade
(nº +1), ou seja, o Nº de anos previsto para a conclusão do Curso mais 1 ano de matrícula.
No ano de 2007, procedeu-se ao atendimento individual dos alunos com entrega das senhas nos
meses de Janeiro, Fevereiro, Março , Abril ,. Maio , Junho e Julho, Outubro; Novembro e
Dezembro.
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Verificação e contagem das senhas devolvidas pelos alunos para efeitos de controle da
facturação emitida pelos pelos serviços de Acção social da Unicversidade de Aveiro e referente
ao pagamento das refeições dos Alunos dos PALOP.
- Articulação com a Secção de Património móvel tendo em vista a elaboração das senhas de
refeição para os mesmos.
- Recepção de pedidos de apoio alimentar para o ano lectivo 2007-2008.
- Análise dos pedidos e elaboração de proposta com listagem dos 21 alunos a apoiar no ano
lectivo de 2007/08, a qual foi aprovada em Reunião de Câmara de 19/11/07.
- Contactos com várias entidades, designadamente, a Universidade de Aveiro, o ISCAA – Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro, as Embaixadas de Angola, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, bem como IPAD – Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento e Fundação Calouste Gulbenkian para obtenção de informação relativa à
condição de não bolseiros dos alunos que requereram o apoio ao nível alimentar.
- Reunião com os Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, realizada no dia 23 de
Outubro, para análise individual dos alunos dos PALOP que requereram o apoio desta Autarquia,
ao nível alimentar e de alojamento.
Síntese dos processos de atribuição de apoio alimentar para o ano lectivo 2007/2008:
Caracterização dos Pedidos de Apoio Alimentar

N.º

Alunos que solicitaram renovação de apoio

34

Alunos que fazem a solicitação de apoio pela 1.ª Vez

8

Alunos que desistiram do pedido de apoio

2

Alunos que não são elegíveis

7

Alunos que são bolseiros

3

Alunos que apresentaram o pedido fora do prazo

8

VI. INTERVENÇÃO COM POPULAÇAO IDOSA
1. PROJECTO VIVER A IDADE
A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com as Juntas de Freguesias, as IPSS e demais
Entidades Locais do Concelho de Aveiro organizou uma série de actividades, dirigidas a toda a
população, com especial destaque para a população sénior. As actividades integram-se num
projecto intitulado “VIVER A IDADE”, o qual apresenta como vectores fundamentais a
descentralização, a intergeracionalidade, a parceria, a transversalidade, a interculturalidade e
a inclusão. Os principais objectivos do Projecto “VIVER A IDADE” baseiam-se na promoção de
iniciativas conjuntas, com vista à sensibilização da sociedade para a importância e valorização
da população sénior, numa perspectiva de cidadania activa, e na fundamentação da partilha de
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experiências e saberes entre «os menos jovens» das várias freguesias e instituições concelhias,
com a sociedade em geral, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos
idosos.
Numa primeira fase procedeu-se à recolha dos questionários de avaliação das actividades
desenvolvidas em 2006 e à sistematização da referida informação, tendo em vista a realização
da programação para 2007.
As propostas do Projecto “VIVER A IDADE” para 2007 assentaram numa base temática que, pelo
seu simbolismo e importância, se perspectivou que viessem a desenvolver uma maior
sensibilização e participação activa de toda a população. Registou-se uma redefinição das
estratégias ao nível superior, no sentido de diminuir o número de iniciaticas a realizar e em
contrapartida ampliar o âmbito, dimensão e participação das mesmas, adoptando temáticas
susceptíveis de aumentar o interesse e participação da população concelhia em geral.
Pretendeu-se apostar numa participação cada vez maior e mais activa, não só das populações,
mas também, das várias entidades locais para a concretização das 5 seguintes iniciativas:
Iniciativa

Dia dos Avós

Data

Local/Freguesia

Glória

420

Viana do Castelo

1400

3 de Outubro

Oliveirinha

400

Dia de São Martinho

14 de Novembro

Vera Cruz

400

Festa de Natal

20 de Dezembro

Glória

400

Dia Mundial do Turismo
Dia Internacional do Idoso

26 de Julho

Nº. Participantes

27 de Setembro

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA: Realização de reuniões com os Presidentes de
Junta de Freguesia, com o objectivo de apresentar o Projecto e planificar as actividades a
realizar em cada freguesia:

Entidades

Datas

Participantes

Todas as Juntas de Freguesias

11 de Maio, 22 de Junho

Presidentes de Junta e DAS

Junta de Freguesia da Vera Cruz

25 de Maio, 21 de Junho, 01 de
Outubro

Junta de Freguesia de Cacia
Junta de Freguesia de Oliveirinha
Junta de Freguesia de Glória
Todas as Divisões da CMA
Mónica Silva
Discoteca Estação da Luz

JF e DAS
JF e DAS

6 de Junho, 19 de Julho
29 de Maio, 11 de Junho, 23 de
Julho

JF e DAS
JF e DAS

19 de Junho
12 de Julho, 5 de Setembro, 12 e
14 de Setembro
12 de Junho, 19 de Julho

Mónica Silva, DAS
JF e DAS

Quadro 1 – Data de realização das reuniões com as Entidades participantes nas actividades.
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2. COMEMORAÇÃO DOS DIAS FESTIVOS
A Organização de todas as actividades inseridas nas iniciativas do projecto, nomeadamente, a
nível externo, através de contactos reiterados junto das várias Juntas de Freguesia e Entidades
locais, no sentido de envolver a participação activa na programação da respectiva Freguesia,
bem como junto de diversas Entidades ao nível da logística necessária.
A nível interno, foram efectuados contactos junto das várias Divisões da Autarquia,
nomeadamente, de Ambiente, de Acção Cultural, da Biblioteca Municipal, da Cozinha
Económica, de Desporto, do Gabinete de Design, de Educação, de Imprensa, de Habitação, de
Juventude, de Máquinas, Equipamentos e Transportes, de Património Histórico, de Saúde
Pública, de Serviços Gerais – Electricidade e de Vias e Conservação.
- Divulgação das diversas actividades planeadas no âmbito do referido Projecto junto das IPSS e
Juntas de Freguesia do Concelho e população em geral:
2.1. Comemoração do “Dia dos Avós”, em parceria com a Junta de Freguesia da Glória, IPSS e
demais entidades locais, no dia 26 de Julho, no Parque Infante D. Pedro, das 10h às 17h30m,
através da realização de peddy paper, jogos tradicionais, aula de ginástica intergeracional,
demonstração de Capoeira e de Chi kung, almoço convívio, ateleirs diversos, actuação das IPSS
locais e entrega dos prémios do peddy paper e do concurso “Avós e Netos”. O evento culminou
um lanche e baile convívio, e contou com a participação de cerca de 420 pessoas.
2.2. Comemorações do “Dia Mundial do Turismo”, em parceria com as Juntas de Freguesia
Concelhias, à excepção de São Jacinto, no dia 27 de Setembro, através de uma visita a Viana do
Castelo. O evento incluiu almoço e tarde convívio na Quinta do Santoinho, das 13h às 18h, e
contou com a participação de cerca de 1400 pessoas.
2.3. Comemoração do “Dia Internacional do Idoso” e “Dia Mundial da Música”, na Discoteca
Estação da Luz, Oliveirinha, no dia 03 de Outubro, em parceria com a Junta de Freguesia de
Oliveirinha e IPSS Locais, designadamente, o Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado e
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, bem como com várias entidades públicas e privadas locais,
como sejam, a Casa Nunes, Loja C&A Modas, Loja Parfois e Sapataria Lux, do Centro Comercial
Glicínias, Mónica Silva – Produtora de Moda, Jacqueline Fernandes, Cabeleireiro e Maquilhagem
Isabel Castro – Hotel Mélia, CTT – Correios de Portugal, Universidade de Aveiro, Millenium BCP e
Decatlon. O evento, que contou com a realização de um desfile de moda “In Moda Sénior” e
uma matineé dançante, contou com a participação cerca de 400 pessoas, pertencentes a várias
IPSS e Freguesias, nomeadamente, da Associação de Melhoramentos de Eixo, Florinhas do Vouga,
Centro Comunitário da Vera Cruz, Centro Social de Azurva, Centro Social e Paroquial de Santo
André de Esgueira, Centro Paroquial de São Bernardo, Patronato de Nossa Senhora de Fátima,
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Fundação CESDA, Centro Social e Paroquial de Cacia e Fundação Padre Feliz, e Freguesias de São
Bernardo e Requeixo, respectivamente.
2.4. Comemoração do “Dia de São Martinho” no Largo Maia Magalhães, Vera Cruz, no dia 11 de
Novembro, em parceria com a Junta de Freguesia da Vera Cruz e IPSS Locais, designadamente, o
Centro Comunitário da Vera Cruz e Centro Social e Paroquial da Vera Cruz. O evento, que
contou com a actuação do Grupo “Os Rebimbas”, do Centro Comunitário da Vera Cruz e das
crianças do Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, e com a recriação de magusto, com a
realização de jogos tradicionais, bem como de lanche e baile convívio, contou com a
participação cerca de 400 pessoas, pertencentes a várias IPSS e Freguesias, nomeadamente, da
Associação de Melhoramentos de Eixo, Florinhas do Vouga, Centro Comunitário da Vera Cruz,
Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Centro Social de Azurva, Centro Social e Paroquial de
Santo André de Esgueira, Centro Social e Paroquial de Cacia, Fundação CESDA, Centro Social e
Paroquial de São Pedro de Nariz e Centro Social Santa Joana Princesa, e Freguesias de Glória,
São Bernardo e Requeixo, respectivamente.
2.5. Comemoração da Festa de Natal, em parceria com as Juntas de Freguesia, IPSS e demais
entidades concelhias, promoveu-se no dia 20 de Dezembro/06, a realização da Festa de Natal,
destinada aos idosos do concelho de Aveiro, no Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos, através da apresentação da Peça de Teatro “Uma Cama para Sete”, da
responsabilidade da TZM, Ldª - TEZEEME. Participaram, nesta iniciativa, um total de 400
pessoas, a qual envolveu 20 entidades, entre as quais, 5 Juntas de Freguesia e 14 Instituições
Particulares de Solidariedade Social.

VII. COLABORAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DE OUTROS MUNICÍPIOS
1. Passeio Anual de Idosos do Município de Mirandela.
A Câmara Municipal de Mirandela, em articulação com esta autarquia, organizou um passeio de
idosos a Aveiro no dia 9 de Junho.
Esta iniciativa, contou com a presença de cerca de 1000 idosos e realizou-se no Rossio, das
10h30m às 17h, através de um vasto programa de actividades, de onde se destaca, uma missa
campal, almoço convívio e uma tarde recreativa.
- Reunião com os Técnicos da Câmara Municipal de Mirandela, realizada no dia 23 de Março,
para avaliação do apoio pretendido junto desta Autarquia, nomeadamente, ao nível de definição
do local da actividade e estacionamento dos autocarros, e de toda a logística necessária.
- Reunião com os Técnicos da Câmara Municipal de Mirandela, realizada no dia 28 de Maio, para
ultimar os preparativos do passeio.
2. Passeio Anual de Idosos do Município de Santo Tirso a Aveiro.
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A Câmara Municipal de Santo Tirso solicitou a colaboração da Câmara Municipal de Aveiro para
levar a efeito um passeio de idosos a Aveiro no dia 22 de Setembro, com cerca de 6000 idosos. A
actividade decorreu no Parque Infante D. Pedro, das 10h30m às 17h, através de um vasto
programa de actividades, de onde se destacou, a realização de um almoço convívio e uma tarde
recreativa, com o Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas e os próprios idosos de Santo Tirso.
Para a concretização da iniciativa realizaram-se várias reuniões e diligências:
- Reunião com os Técnicos da Câmara Municipal de Santo Tirso, realizadas no dia 6 de Julho,
para definição do apoio pretendido junto desta Autarquia, nomeadamente, ao nível do local da
actividade e estacionamento dos autocarros, e de toda a logística necessária.
- Reunião com os Técnicos da Autarquia, no dia 17 de Julho, para articulação conjunta para a
recepção dos 6000 visitantes de Santo Tirso.
- Reunião com os Técnicos da Câmara Municipal de Santo Tirso, realizada no dia 05 de
Setembro, para fazer o ponto de situação em relação à preparação de toda a logística
necessária para a realização do passeio.
- Reunião com os Técnicos da Autarquia, da Polícia Municipal e Protecção Civil no dia 03 de
Setembro, para articulação conjunta para a recepção dos 6000 visitantes de Santo Tirso.
- Reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia da Vera Cruz e Glória, conjuntamente, com
as Divisões de Ambiente e de Trânsito, no dia 11 de Setembro, para dar conhecimento da
realização do passeio dos 6000 idosos a Aveiro, bem como do “Dia Europeu Sem Carros”.

VIII. APOIO ÀS IPSS – INSTITUIÇÔES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CONCELHIAS
ENTIDADES/INSTITUIÇÕES

ASSUNTOS

Associação de Dadores de Sangue de Aveiro –
09/01/07

Dar a conhecer os objectivos sociais da Associação

Centro de Formação e Cultura da Costa do
Valado – 12/01/07

Solicitar disponibilização de apoio técnico e logístico por parte
desta Autarquia, tendo em vista a prossecução de obras

Centro de Acolhimento de Emergência Infantil
de Aveiro, da Cáritas Diocesana de Aveiro 26/01/07

Definição da situação da cedência de terreno destinado à
implantação do novo edifício do CAEIA

Serviços educativos do Museu do Caramulo –
01/02/07

Apresentação das actividades destinadas à população infantil e
idosa

Centro de Acolhimento de Emergência Infantil
de Aveiro, da Cáritas Diocesana de Aveiro –
01/03/07

Actualização da informação relativamente
construção do novo edifício do CAEIA

“Ser Família - Clínica de Saúde e Bem Estar
Familiar” – 08/03/07

Apresentação dos serviços disponíveis e solicitação doa poio desta
Autarquia ao nível da divulgação dos mesmos através da Rede
Social de Aveiro

Infantário Arco-Íris - Casa Mãe de Aradas –
08/03/07

Apresentação do projecto de gravação e edição de CD e livro e
solicitação de apoio logístico e financeiro por parte desta
Autarquia

Banco Alimentar Contra a Fome – 20/03/07

Apresentação de projecto de realização de evento cultural
destinado à angariação de fundos para a Instituição e solicitação
de apoio para a realização do mesmo

Centro Social de Azurva – 29/03/07

Solicitação de apoio financeiro, face às despesas assumidas pela
Instituição para adaptação/transformação da viatura – unidade
móvel, bem como para a aquisição dos terrenos para a realização
das obras de ampliação das instalações

à

situação

da
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Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de
Aradas – 13/04/07

Articulação e definição do apoio técnico a prestar no âmbito da
edição do CD e livro, com o Gabinete de Design da Câmara

Atendimento a um Munícipe – 11/06/07

O processo foi encaminhado para o Projecto RIA para avaliação e
acompanhamento da situação

Centro de Acolhimento de Emergência Infantil
de Aveiro, da Cáritas Diocesana de Aveiro –
13/06/07

Construção do novo edifício do CAEIA

Florinhas do Vouga – 15/06/07

Disponibilização da Casa do Eucalipto

Associação Solidariedade Social o Triângulo –
19/06/07

Apresentação do Projecto “Brinkar a Sonhar”

ORBIS - Cooperação e Desenvolvimento 06/09/07

Apresentação de proposta para realização de um Programa
constituído por iniciativas destinadas às comemorações do Dia do
Voluntariado Missionário, nos dia 28 e 29 de Outubro e solicitação
de colaboração e apoio logístico da Câmara Municipal para a
organização de uma Exposição de Fotografia, no Museu da Cidade,
Conferência, no Auditório do Edifício da Antiga Capitania,
Conferência de Imprensa e Mostra de Actividades, no Rossio
desenvolvidas pelas diversas organizações em prol do
desenvolvimento

Centro de Acolhimento de Emergência Infantil
de Aveiro, da Cáritas Diocesana de Aveiro –
13/09/07

Construção do novo edifício do CAEIA

Dr. Adalberto Faria Ribeiro – 13/09/07

Apresentação de eventuais propostas de colaboração com a
Câmara Municipal, na área da terceira idade

Florinhas do Vouga – 12/10/07

Análise da proposta de cedência de terrenos destinados à
construção do Centro Social de Santiago
com técnicos do DDPT

Associação Mon Na Mon – 30/10/07

Solicitação de apoio para a realização da Festa de Natal

Centro de Acolhimento de Emergência Infantil
de Aveiro, da Cáritas Diocesana de Aveiro –
08/11/07

Construção do novo edifício do CAEIA

Situação apresentada por Munícipe - 07/09/07

Realização de 1 visita domiciliária, em conjunto com uma técnica
da DHS, a família residente em S. Jacinto, com o objectivo de
analisar a situação de pobreza extrema denunciada

Situação apresentada por Munícipe

Articulação com a IPSS da zona de residência

IX. INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA DIVISAO DE ACÇAO SOCIAL E SAUDE PUBLICA
1. SEMANA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA DO CONSELHO DA EUROPA
Decorrente do desafio lançado pelo Conselho da Europa, a Associação Nacional de Municípios
Portugueses sensibilizou as Autarquias a corresponderem através da Dinamização de iniciativas
locais agregadoras das diversas entidades públicas e privadas.
Após sensibilização das entidades públicas e privadas que integram a Rede Social de Aveiro, foi
promovida uma reunião, no dia 02 Março, com aquelas que manifestaram vontade em participar
nas iniciativas a desenvolver no âmbito da semana de sensibilização contra a violência
doméstica;
- Foram estabelecidos os contactos com várias organizações, nomeadamente, com a CIDM, a
ADCV e APAV no sentido de obter a disponibilização de material de informação/divulgação de
serviços de apoio no âmbito a violência doméstica;
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- Organização de Mesa Redonda “Violência Doméstica...que respostas?”, no dia 08 de Março
(Dia Internacional da Mulher), no Salão Cultural da Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando
Távora, com a participação dos seguintes parceiros:


Núcleos Mulher e Menor da PSP e GNR de Aveiro



Ministério Público



Casa Abrigo da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro



Gabinete Informação e Acompanhamento a vítimas da violência doméstica da Caritas
Diocesana de Aveiro



Casa Abrigo “Vera Vida” do Centro Social Paroquial da Vera Cruz



Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro

2. DIA INTERNACIONAL DAS FAMÍLIAS
A comemoração do Dia Internacional das Famílias tem como objectivo sensibilizar a sociedade
para a importância que a Família assume hoje, enquanto motor fundamental de coesão social, e
transmissor de valores essenciais como a igualdade, a tolerância e a partilha de
responsabilidades. No ano de 2006, realizou-se a iniciativa “Maio – Mês das Famílias”, que
combinou inúmeras actividades, realizadas por diversas entidades concelhias e em parceria com
a Divisão de Acção Cultural. A preparação das referidas comemorações incluiu:
- Reunião a 23 de Abril com as IPSS concelhias, Agrupamentos de Escolas do concelho, com o
objectivo de apresentar a proposta e solicitar a colaboração para o desenvolvimento das
diversas actividades comemorativas;
- Realização de contactos com diversas entidades, públicas e privadas, solicitando a colaboração
para as comemorações do referido dia;
- Elaboração e divulgação da programação, da qual constaram as seguintes actividades:
- Dia 7 - Festa Surpresa para a comemoração do Dia da Mãe, no Centro de Acolhimento
Emergência Infantil, pelas 16h30;
- No âmbito do Projecto “(Re)Viver a Idade” da Divisão de Habitação Social, foram promovidas
para a população idosa, residente em habitação social, as seguintes iniciativas: Ida ao Santuário
de Fátima, no dia 8 de Maio; realização de Jogos Tradicionais, das 14h00 às 17h00, no dia 9 de
Maio, Apresentação do filme “Pai Tirano”, entre as 14h00 e 16h30; Atelier de Pinturas de Peças
de Barro, no dia 10, entre as 14h30 e 16h30; Realização de um Passeio de Moliceiro das 9h30 às
17h00, acompanhado de Sardinhada no dia 11 de Maio, e por fim, no dia 29 de Maio, com início
às 17h00, a comemoração do Dia Europeu dos Vizinhos;
- Dia 10 - Sessão de Esclarecimento sobre “Saúde da Mulher, na sede do Projecto “Novas
Sendas”, pelas 10h30;
- Dias 12 e 13 - Visita ao Museu Etnográfico de Requeixo com lanche partilhado

com as

famílias no dia 13, promovido pela Junta de Freguesia de Requeixo;

Pág.393

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

- Dia 13, Jogos Internacionais, pelas 11h00, promovidos pela Associação de Apoio ao Emigrante,
na Junta de Freguesia de S. Bernardo. Ainda, no mesmo dia, a Escola Profissional de Aveiro,
levou a cabo a iniciativa “Redescobrindo as Famílias na Festa Medieval”, com início às 14h30;
- Dia 14 - Acção de Sensibilização sobre reciclagem e protecção ambiental, das 10h00 às 17h00,
promovida pelo Centro de Saúde de Aveiro, na Escola Secundária Mário Sacramento.
- Exposição de trabalhos feitos pelos alunos, intitulada de “Os Nossos Trabalhos”, a qual esteve
patente na Escola do 1.º Ciclo das Leirinhas.
- Sessão de Esclarecimento sobre a “Saúde do Idoso”, às 14h30, promovida pelo Centro de
Formação e Cultura da Costa do Valado;
- Dia 15 de Maio, Dia Internacional da Família, iniciou com uma Exposição de trabalhos
elaborados pelas crianças que frequentam a valência do pré-escolar das Florinhas do Vouga e da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, as quais decorreram nas respectivas Instituições;
- Colóquio “Famílias... que Intervenção?”, na Biblioteca Municipal, organizado pela Divisão de
Acção Social, às 14:30h, com o objectivo de debater as questões que se colocam às instituições
e técnicos que intervêm directamente com as famílias
- Dia 16 - Dia Aberto às Famílias, organizado pelo Projecto Novas Sendas, durante o dia;
- Acção de Prevenção “A Sr.ª Água e o Sr. Fogo”, organizada em parceria com a GNR-SPNA e o
Centro de Saúde de Aveiro, na Junta de Freguesia da Vera Cruz;
- Dia 17 - “Dia do Imaginário”, na Escola Profissional de Aveiro; ,
- Espectáculo de Variedades pelas 21h00, na Sociedade Musical de Santa Cecília - Café com
Pais “Brincar para Aprender”, à mesma hora, no Centro Social de Azurva, - Dia 18 - Acção de
Sensibilização sobre Saúde Materno Infantil, pelas 14h00, promovida pelo Projecto Novas
Sendas;
- Dia 24 - Rastreios com a colaboração da Liga dos Amigos do Coração, realizados na Junta de
Freguesia de S. Bernardo;
- Dia 25 - Tertúlia “A Família na sua Diversidade”, organizada em parceria pela Fundação
Padre Félix, a Associação de Melhoramento de Eixo e o ASAS – Santa Joana, pelas 19h00, no
Edifício Fernando Távora.
- Dia 26 - Acção de Prevenção Rodoviária, “Uma Família na Estrada”, das 14 às 17, no cais da
Fonte Nova, em parceria com a PSP, a Cruz Vermelha de Aveiro e com a colaboração do
Projecto RIA e a Clínica Ser Família através da realização de ateliês diversos.
- Dia 27, Encenação “Uma Família Como Nós”, pelas 15h00, promovida pelo Projecto Ria em
colaboração com a ACAD, no Salão Paroquial, em S. Jacinto.
- Dia 29, Sessões de Esclarecimento do Micro Crédito, realizadas, na Junta de Freguesia de
Esgueira, às ...destinadas às Técnicos e Dirigentes e ás 14:30 dirigidas à população em geral;
- Dia 31, Comemoração do Dia Mundial do Não Fumador, pelo projecto Novas Sendas, nos
Ervideiros.
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3. ORGANIZAÇÂO E APOIO A INICIATIVAS NA ÀREA DA DEFICIÊNCIA
No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – dia 3 de
Dezembro e do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência foi programada a iniciativa Viver
Diferente de 3 a 9 de Dezembro, em parceria com diversas entidades, nomeadamente, Governo
Civil de Aveiro, Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, Cerciav, APPACDM ACAPO, APTA,
Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Esgueira e Eixo, com os objectivos de sensibilizar e
mobilizar a população em geral e todas as entidades para a importância da construção de uma
sociedade inclusiva, assente na igualdade de oportunidades, onde sejam reconhecidos os
direitos efectivos das pessoas deficientes e/ou com incapacidades de vária ordem. Para a
organização e concretização da iniciativa foram realizadas as seguintes actividades:
- Reunião com a responsável pelo GAI – Gabinete de Atendimento Integrado da CMA, no âmbito
da proposta de assinatura do Protocolo do Serviço de Informação e Mediação para a Pessoa com
Deficiência (SIM-PD) entre o Instituto Nacional de Reabilitação e a Câmara Municipal de Aveiro,
realizada no dia 04/09/07.
- Reunião realizada no dia 31/10/07 com Instituições e Escolas do Concelho com intervenção na
área da Deficiência, com o objectivo de

preparar a elaboração de um programa para as

comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
- 2 Reuniões com o Adjunto do Governador Civil e com o representante da Segurança Social para
preparação da programação referente à Mostra de Trabalhos pelas Instituições do Distrito que
intervêm na área da deficiência, realizadas nos dias 08/11/07 e 16/11/07.
- Realização do Encontro “Respostas Sociais de Apoio à Deficiência”, no dia 3 de Dezembro,
das 9h00 às 13h, no Auditório do Edifício da Antiga Capitania, que contou com participação do
Agrupamento de Escolas de Esgueira, Agrupamento de Escolas de Aveiro e Agrupamento de
Escolas de Eixo e, ainda, com a APPACDM e a CERCIAV.
- Entrega do Prémio do Concurso “A Cor do Natal” a um utente da CERCIAV;
- Mostra de Trabalhos das Instituições do Distrito, com a visita oficial às 14H30, no Rossio;
- Espaço Lúdico Inter-Geracional, com passeios de Moliceiro e de Canoa, promovido pela
Associação de Turismo Acessível, em parceria com APPC, CASCI, ECORIA e Sporting Clube de
Aveiro que decorreu, das 13H00 às 16H30, no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de
Congressos e no Cais da Fonte Nova.
- Apresentação Pública do Protocolo de Colaboração entre a CERCIAV e a AIDA, no Dia 6 de
Dezembro, às 14H30, na sede da AIDA.
- Realização do Seminário “Serviço de Apoio Domiciliário – Que Respostas?”, promovido pela
CERCIAV, no dia 7 de Dezembro das 9H00 às 17H00, no Pequeno Auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Aveiro.
- No dia 7 de Dezembro, realização de ateliers de Cerâmica, expressão Plástica e Tecelagem
pela APPACDM, e exposição Exposição de Fotografia Digital – “Ser Diferente em Aveiro –
Barreiras e Acessibilidades” na Ludoteca, na Praça Melo Freitas.
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- Realização de Tertúlia - “Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho – Sonhos
Realizados”, organizada pela CERCIAV, no dia 6 de Dezembro, às 21H00, no Hotel Moliceiro, em
parceria com o Hotel Moliceiro e O Aveiro.
- No dia 8 de Dezembro, realização de ateliers de Cerâmica, expressão Plástica e Tecelagem
pela APPACDM, e exposição Exposição de Fotografia Digital – “Ser Diferente em Aveiro –
Barreiras e Acessibilidades” na Ludoteca, na Praça Melo Freitas.
- Assinatura do Protocolo do Serviço de Informação Mediação para a Pessoa com Deficiência
(SIM-PD), no dia 8 de Dezembro pelas 17H00, no Museu da Cidade, o qual contou com a presença
da Srª. Secretária de Estado Adjunta da Reabilitação.
– Exposição de Fotografia Digital – “Ser Diferente em Aveiro – Barreiras e Acessibilidades”, no
dia 9 de Dezembro, na Ludoteca, na Praça Melo Freitas.
- Sessão de Sensibilização pela ACAPO, com torneio de cartas, dominó, jogo tradicional lançamento da pedra, locomoção com privação sensorial, no dia 9 de Dezembro das 13H30 às
15H30, no rossio.
- Circuito Turístico Acessível “Aveiro, Doce e Salgado”, organizado pela Associação de Turismo
Acessível, no dia 9 de Dezembro, das 15H30 às 19H00, em parceria com a Rota da Luz e Maria
Apresentação da Cruz e Herdeiros, no Rossio.

X. COLABORAÇÃO COM AS DIVERSAS DIVISÕES DA AUTARQUIA
A colaboração entre as várias divisões camarárias decorre do desenvolvimento de processos de
articulação, organização e funcionamento dos serviços e projectos camarários, atendendo, por
um lado, à interdisciplinaridade das várias áreas de intervenção municipal e por outro lado, da
necessidade de racionalização de recursos e meios disponíveis pelos vários pelouros para a
prossecução dos objectivos previstos nas diversas áreas de intervenção. A saber:
1. Gabinete de Intervenção Local: Destina-se a promover o acompanhamento e atendimento
integrado à população residente na Urbanização de Santiago. Deste modo, em articulação com a
Divisão de Habitação Social realiza-se, semanalmente, um dia de atendimento, que vem sendo
assegurado através da disponibilização de um Técnico da área de Psicologia, desta Divisão e de
um Técnico da área de Serviço Social/Educação Social, da DHS.
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
-

8 reuniões com as Entidades que intervêm junto da população residente na Urbanização de Santiago, no sentido
de partilhar informações e solucionar situações – problema identificadas.

-

Apoio psicológico semanal a uma jovem e quinzenal, a um adulto, até à data do internamento.

-

2 reuniões com o Director de Turma de uma jovem que beneficia de apoio psicológico no G.I.L..

-

Elaboração de relatório de acompanhamento psicológico de um adulto, encaminhado para internamento no CRA
de Coimbra.

-

Encaminhamento de uma jovem para a consulta de apoio à sexualidade, no IPJ.
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2. Gabinete Integrado de Atendimento ao Funcionário: Decorrente das actividades
desenvolvidas pelo CCD, foi proposta a criação de um Gabinete, que disponibiliza, entre outros
serviços, o apoio psicológico aos funcionários que assim o desejarem.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
-

Atendimento semanal a um funcionário da autarquia.

-

Avaliação e encaminhamento de um funcionário para o C.R.A.C., para realização de tratamento.

-

Avaliação e encaminhamento de um funcionário para a IPSS da área de residência.

-

Realização de uma reunião com a direcção do CCD e com os restantes Técnicos do GIAF, para definição de
dias e horários de atendimento.

3. Ponto Jovem – Gabinete de Apoio ao Jovem: No âmbito da Protocolo de Cooperação
estabelecido entre o Município de Aveiro e a Associação de Jovens para a Acção Familiar
concretizada na parceria para a implementação do referido gabinete verifica-se a
disponibilização de recursos humanos da área da Psicologia para o atendimento e
acompanhamento psicológico de jovens que recorrem ao referido Gabinete.
Desde Junho de 07, e no âmbito da intervenção realizada junto da população juvenil, funciona,
na Casa Municipal da Juventude, o Ponto Jovem, um espaço de informação e atendimento
gratuito, anónimo e confidencial, no qual os jovens poderão obter apoio a vários níveis.
Relativamente à articulação que é feita com a Divisão de Acção Social, o apoio é dado ao nível
da intervenção psicológica e da supervisão do estagiário profissional, responsável pelo
atendimento ao público e dinamização do gabinete.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
-

Acompanhamento psicológico a 3 jovens e 1 adulto com frequência semanal e quinzenal, respectivamente.

-

Realização de reunião no dia 14 de Fevereiro, com a Divisão de Juventude e com a ANJAF, para avaliar e

-

Participação na realização de entrevistas de selecção de candidatos destinadas a um Estágio Profissional de

reformular o funcionamento do Gabinete
Psicologia, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), nos dias 19, 20,
21, 22 e 23 de Março, e nos dias 2, 3, 4 e 5 de Abril, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
-

Realização de reuniões semanais para acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelo
estagiário profissional.

-

Resposta a 9 novos pedidos de apoio/acompanhamento psicológico.
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CARACTERIZAÇÃO DOS PEDIDOS REALIZADOS NO 2º SEMESTRE DE 2007
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Gráf. 1 e 2 – Número de pedidos efectuados e caracterização quanto ao género
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Gráf. 3 e 4 - Caracterização quanto à problemática apresentada e idade
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< 40 anos

4. Articulação com a Divisão de Acção Cultural através da divulgação da programação da Casa
Municipal da Cultura, junto das IPSS, nomeadamente, das iniciativas “Chá com …Contos”- para
seniores, “Chá com … circo”, “Chá frio com ...Verão”, “Chá frio com ...Poesia Popular”,
realizadas nos dias 15 de Março, 09 de Maio, 11 de Julho e 12 de Setembro respectivamente,
com o objectivo de recuperar uma velha prática: contar contos e incentivar os idosos a fazerem
o mesmo. Esta iniciativa culminou com a realização de um lanche, e contou com a participação
de cerca de 60 idosos, pertencentes a várias IPSS, designadamente, Centro Paroquial de São
Bernardo, Patronato Nossa Senhora de Fátima, Fundação CESDA e Associação de Melhoramentos
de Eixo.
5. Concurso “Espantalhos na Cidade”, no âmbito da “Semana Verde/2007”, promovida pela
Divisão de Ambiente e com a participação das Juntas de Freguesia e das Instituições de
Solidariedade Social concelhias, que intervêm nas áreas da 3ª Idade e da deficiência.
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- Realização de 2 reuniões com as diferentes Divisões desta Autarquia, para preparação das
iniciativas a desenvolver, realizadas nos dias 21 de Fevereiro e 8 de Março;
- Recepção dos Espantalhos das instituições participantes, no dia 19 de Março;
- Exposição dos Espantalhos no r/c do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro nos dias 19, 20
e 21 de Março e no Rossio no dia 22 de Março.
- Avaliação dos Espantalhos pelo júri no dia 22 de Março, sendo os vencedores do concurso:
1º PRÉMIO: CENTRO SOCIAL SANTA JOANA PRINCESA
2º PRÉMIO: PATRONATO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
3 º PRÉMIO: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVEIRO
6. Colaboração com a Divisão de Habitação Social através da disponibilização de recursos
humanos que participaram nas iniciativas do Projecto “Novos Rumos”, destinadas a 50 idosos
residentes em Habitação Social tendo decorrido de 7 a 11 de Maio.
- Ida a Fátima, no dia 7 de Maio;
- Jogos Tradicionais e Gincana no Parque D. Pedro V, no dia 8 de Maio;
- Apresentação do filme “O Pai Tirano”, no dia 9 de Maio;
- Ateliê de Pintura de peças em barro, no dia 10 de Maio;
- Passeio de Moliceiro e sardinhada em S. Jacinto, no dia 11 de Maio.
7. Colaboração com o Pelouro de Saúde, ao nível da divulgação da comemoração do Dia
Mundial da Hipertensão, tendo em vista a participação dos idosos que frequentam as
Instituições Particulares de Solidariedade Social concelhias com intervenção na área da 3ª
A iniciativa foi promovida em Aveiro, no dia 17 de Maio, na Praça Joaquim Melo Freitas, e da
programação constaram actividades diversas, entre as quais, Campanha de Informação sobre
Hipertensão Arterial, Conferências sobre os “Malefícios do Sal e os Benefícios do Exercício Físico
para Crianças e Adultos”, Passeio de Buga pelo Canal de S. Roque e Sessões de Expressão físico
corporal para adultos.
8. Colaboração com a Divisão de Habitação Social para a comemoração da iniciativa “Dia
Europeu dos Vizinhos”, que teve lugar na Escola Primária de Santiago, na Urbanização de
Santiago, no dia 29 de Maio, das 17 às 21h30m, através da dinamização de ateliês de
espantalhos. Iniciativa com origem numa proposta da CECODHAS e da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, que reuniu diversas parcerias a nível nacional e local com o objectivo
de promover o encontro e partilha de momentos de convívio facilitadores de desenvolvimento
da solidariedade e de proximidade entre os vizinhos. Esta iniciativa envolveu cerca de 300
pessoas.
9. Participação na reunião promovida pela Divisão de Juventude no dia 26/06/07 para
apresentação da iniciativa Semana da Juventude que irá decorrer de 22 a 29 de Setembro, no
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âmbito da qual se pretende promover um conjunto diversificado de actividades de cariz
artístico, cultural, desportivo, recreativo destinados aos jovens e, em simultâneo, desenvolver a
criação de espaços diversificados favorecedores da participação alargada de diversas entidades
públicas e privadas concelhias. Divulgação da iniciativa através das diversas entidades
concelhias.
10. Participação na reunião promovida pela Divisão de Ambiente e com a participação da
Vereação, no dia 06/07/07, nos Paços do Concelho e com o objectivo de partilhar o ponto de
situação do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro,
nomeadamente, no que diz respeito aos contributos dos diversos serviços nas áreas da Educação
Ambiental e área Sociedade
11. Participação nos Ateliês lúdico-pedagógicos desenvolvidos pela Divisão de Acção Cultural,
no dia 01/06/07 na freguesia de Santa Joana, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da
Criança.
12. Participação na reunião promovida pelo Pelouro da Educação, no dia 1/08/07 para
apresentação do Projecto Agir para Ligar, cujos principais objectivos consistem na motivação
de jovens e adultos na área da formação profissional e formação de adultos via novas
oportunidades, dando continuidade do Projecto Aveiro Digital.
13. Participação na iniciativa “Viver ...as Férias”, promovida pela Divisão de Habitação Social
destinada a 22 crianças e jovens, na faixa etária dos 10 aos 15 anos, residentes em habitação
social, através da disponibilização de um recurso humano para apoio nas actividades realizadas
nos dias 13/08/07, de manhã, 14/08/07, todo o dia e 22/08/07, todo o dia, respectivamente,
Piscina do Beira-Mar, Praia da Barra e Praia das Rocas em Castanheira de Pêra.
14. Participação na iniciativa Bazar de Natal promovida pela Divisão de Acção Cultural e
realizada, de 05 a 09 de Dezembro, no Largo do Mercado Manuel Firmino, no horário das 10h às
20h, durante a semana e ao fim de semana, das 10h às 22h. Este evento contou com a
participação de várias IPSS, Associações e Juntas de Freguesia, designadamente, CARDA, Centro
Social de Azurva, Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Centro Social de Santa Joana Princesa,
CERCIAV, Florinhas do Vouga e Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, a Cooperativa “A
BARRICA”, a ACREMA e o Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro, e Junta de Freguesia de
Aradas, respectivamente.
Cada Instituição teve direito a um espaço para divulgar e vender os seus trabalhos, e apesar das
condições climatéricas adversas e do fraco poder de compra, a opinião geral foi de que o evento
correu satisfatoriamente em termos de afluência de pessoas e financeiro.

Pág.400

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

15. Colaboração na organização da Campanha “Dar por um Sorriso”, iniciativa da Divisão de
Juventude que decorreu de 12 de Novembro a 07 de Dezembro, bem como na distribuição dos
géneros recolhidos, pelas 10 Instituições que manifestaram o interesse em receber as oferendas,
como sejam, Associação de Apoio ao Imigrante, Associação Mon Na Mon, Associação de
Solidariedade e Acção Social de Santa Joana, Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de
Aradas, Centro Social e Paroquial de Cacia, Centro Social e Paroquial de São Pedro de Nariz,
Fundação CESDA e Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- A Sessão de entrega das ofertas da campanha às referidas entidades ocorreu no dia 14 de
Dezembro, pelas 17H00, na Casa Municipal da Juventude.
16. Colaboração na iniciativa distribuição de Bolo-rei nos Mercados Aveirenses, em articulação
com a Divisão de Mercados e Feiras e Divisão de Cultura e Turismo, dinamizada nos Mercados
Manuel Firmino, de Santiago e José Estêvão. O evento ocorreu no dia 10 de Novembro e contou
com o apoio de várias pastelarias da cidade, concretamente, a Latina, cujos bolos foram
distribuídos no Mercado Manuel Firmino, a Venepão, no Mercado de Santiago e a Ria-Pão, no
Mercado do José Estêvão.
17. Colaboração na iniciativa Dia Internacional da Tolerância – Encontro de Associações de
Imigrantes - dias 16 e 17 de Novembro
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Tolerância – 16 de Novembro, esta
Divisão colaborou com o Gabinete de Relações Internacionais, na organização do “Encontro de
Associações de Imigrantes”, cujo programa contemplou no dia 16 de Novembro, as seguintes
actividades:
- Largada de balões por crianças e jovens do concelho de Aveiro, Colóquio: “Segregação ou
Integração – A Imigração na Região de Aveiro”, Workshop subordinado à temática “Lei da
Imigração em Portugal, Enquadramento Comunitário e tendências para o Século XXI, cujo
encerramento contou com presença do D. Rui Marques, Presidente do ACIDI – Alto Comissariado
Para a Imigração e o Diálogo Intercultural e que culminou com a actividade 120 min. de Cultura
Imigrante com danças africanas, voz e piano e coros.
No Dia 17 de Novembro teve lugar o Workshop, subordinado ao tema “Instituições e Autarquias
– Que papel na Integração?” que teve a participação de várias associações concelhias de
imigrantes.
Com o objectivo de promover a elaboração do programa de actividades do encontro, foram
realizadas as seguintes reuniões, algumas das quais contaram com a participação das
Associações de Imigrantes concelhias:
- 1 reunião com o Sr. Presidente da Câmara, com o responsável pelo Gabinete de Imprensa e
com a responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais, realizada no dia 12/10/07;
- 2 reuniões nos dias 21/09/07 e 17/10/07 com o Gabinete de Relações Internacionais;
- 1 reunião no dia 10/10/2007 com a Associação de Apoio ao Imigrante de São Bernardo;
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- 1 reunião, em 12/10/07 com várias Associações, entre as quais, Parceiros da Amizade, CLAII,
Associação Mon Na Mom);
- 2 reuniões nos dias 24/10/2007 e 08/11/2007 com todas as Associações envolvidas no
Programa do Encontro bem como com o Gabinete de Relações Internacionais.
- A assegurou os contactos com os Agrupamentos de Escolas e IPSS concelhias para a
mobilização de jovens/crianças para participação na sessão de abertura do encontro, através do
lançamento simbólico de balões multicolores tendo sido envolvidas 129 jovens/crianças e
respectivos professores/educadores.

XI. PARCERIAS
1. PROJECTO “NOVAS SENDAS”
No âmbito da parceria com a Cáritas Diocesana de Aveiro no referido projecto, cujo objectivo é
dar continuidade ao processo de promoção da integração da população de etnia cigana residente
nos Ervideiros, foram desenvolvidas várias acções de acompanhamento e articulação com os
diversos serviços camarários, os quais são responsáveis pela implementação das infra-estruturas
indispensáveis à prossecução das várias actividades programadas.
Síntese da Actividade Desenvolvida
Actividades e Entidades/Instituições

OBJECTIVOS

Visita efectuada com uma Técnica do Projecto
e com o Director do Departamento de Serviços
Urbanos ao 1º Bairro, no dia 08/02/07
Visita ao efectuada com uma Técnica do
Projecto ao 1º e 2º bairro, no dia 12/02/07.

Auscultar a população residente e avaliar a localização mais
adequada para a colocação das instalações sanitárias préfabricadas
Esclarecer junto da respectiva população, os motivos da alteração
da decisão de colocação do pré-fabricado no 2º bairro em vez do
1º Bairro
Promover a realização da avaliação intercalar do Projecto “Novas
Sendas”, referente ao ano de 2006 e apresentação das propostas
de actividades para desenvolver em 2007
Articular e recepcionar da ELEVATRANS, empresa responsável pela
entrega do pré-fabricado
Promover a definição e estabelecimento de regras de utilização
dos balneários por parte dos agregados
Avaliação da possibilidade de instalação de gás no referido bairro

Participação na Reunião de Parceiros realizada
no dia 26/03/07
Visita ao 2º Bairro, no dia 19/02/07
Reunião com a população residente no 2.º
Bairro dos Ervideiros no dia 24/04/07
Articulação com a Lusitaniagás
Divulgação através da Rede Social das diversas
acções do Projecto Novas Sendas
Visita
ao
2.º
Bairro
dos
Ervideiros,
conjuntamente com um funcionário do DSU,
em 04/06/07
Participação na Acção Encontros Temáticos
realizada no dia 15/06/07, no Centro Cultural
de Esgueira
Reunião com os moradores do 2.º Bairro dos
Ervideiros, realizada em 19/06/07
Reunião de Parceiros, realizada na sede da
Cáritas Diocesana no dia 09/07/07

Promover a divulgação das actividades desenvolvidas pelo
Projecto
Avaliar a possibilidade de ligação de água para uma das casas do
2º bairro

Reunião com a população do 2.º Bairro dos
Ervideiros em 17/07/07

Promover o debate e a reflexão com os parceiros subordinada à
temática “Problemas de Violência na Família/ Respostas
Existentes”
Formalização do Acordo de Utilização do Equipamento Sanitário
através da assinatura dos residentes
Perspectivar e analisar conjuntamente com os parceiros as
intervenções futuras para continuidade às acções do projecto ponto de situação
Formalizar a utilização do Equipamento Sanitário, por 3 novos
agregados familiares
Sensibilizar a população para a necessidade de aquisição da botija
de gás,

Visita ao 2º Bairro conjuntamente com Técnica
do
Projecto
e
Técnico
de
empresa

Verificar in loco as condições necessárias à instalação da ligação
de gás de forma a acautelar as questões de segurança do

Reunião no 3º Bairro realizada em 10/10/07
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especializada no dia 20/08/07
Reunião de Parceiros, realizada na sede da
Cáritas Diocesana, no dia 24/ 09/07
Visita aos Pré-fabricados do Projecto,
conjuntamente com uma Técnica do Projecto
em 25/10/07
Participação no Encontro Temático e de
encerramento do Projecto sobre a “Igualdade
de Oportunidades para Todos”, no dia
06/12/07, no Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro
Reunião com os moradores do 2º. Bairro e do 3º
Bairro, a qual foi realizada no dia 18/12/07
Participação na Festa de Natal organizada pelo
projecto, a qual foi realizada no dia 19/12/07
Visita aos Pré-fabricados do Projecto,
conjuntamente com uma Técnica da DHS
realizada em 27/12/07

euipamento
Perspectivar e analisar conjuntamente intervenções futuras para
dar continuidade às acções do projecto - ponto de situação
Avaliar as condições físicas de higiene e de conservação das
instalações sanitárias
Promover um encontro temático sobre a igualdade de
oportunidades para todos e simultaneamente constituir uma
oportunidades de realizar o balanço das actividades do Projecto
Definição de procedimentos de apoio ao nível da gestão das
despesas de água e gás, face ao encerramento do Projecto
Promover a participação dos parceiros na Festa de Natal
organizada pelo projecto
Averiguar a recepção das facturas do gás e da água e definição dos
procedimentos a seguir pelos moradores

XII. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
1. Exposição Móvel – AEIOPT - Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos
O Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos – Por uma Sociedade Justa – 2007”,
instituído por decisão do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu da União Europeia teve
como objectivo geral, sensibilizar a população para os benefícios de uma sociedade mais justa e
solidária, através da promoção da igualdade e da não discriminação.
Neste âmbito, decorreu em Aveiro, durante a semana de 20 a 25 de Março, a Exposição Móvel
AEIOT, iniciativa de âmbito distrital, que congregou diversas actividades, na Praça Marquês de
Pombal, junto ao Governo Civil de Aveiro, nomeadamente, a actuação de IPSS locais, durante a
inauguração da Exposição, realizada no dia 20, designadamente, do grupo de Música Popular
Portuguesa da APPACDM, do Projecto “Novas Sendas”, da Cáritas Diocesana de Aveiro e o Grupo
Coral do Centro Comunitário da Vera Cruz.
- Participação na reunião com o Governo Civil, na pessoa do Chefe de Gabinete e Adjunto do Sr.
Governador Civil, no dia 12 de Março, para definição do apoio que esta Autarquia iria prestar
para a concretização desta Iniciativa em Aveiro.
- No período de 20 a 23 de Março foi disponibilizada, diariamente, a colaboração de 1 recurso
humano desta Divisão na referida Exposição Móvel, tendo sido, ainda, solicitada a colaboração
de voluntários inscritos no Banco de Voluntariado do Projecto RIA para assegurar a permanência
na referida iniciativa.
2. Organização de Listagens de Juízes Sociais
Decorrente da solicitação do Tribunal de Família e Menores de Aveiro foi dado início ao processo
de organização das listagens de Juízes Sociais, para intervenção em processos em que se
presuma a aplicação de medida de internamento de menor, nos termos previstos no Decreto Lei
nº 156/78 de 30 de Junho, tendo para o efeito, sido solicitada a colaboração de 39 associações
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juvenis; 29 IPSS, 15 estabelecimentos escolares e ainda 4 outras entidades, ligadas à formação e
associações sindicais. Resultante deste processo de recrutamento foi obtida a indicação de 66
candidatos a Juízes Sociais destinados ao Tribunal de Família e Menores de Aveiro; a qual foi
submetida à aprovada da Assembleia Municipal de Aveiro, com a seguinte distribuição:
ENTIDADES /INSTITUIÇÔES

Nº DE CANDIDATOS

Estabelecimentos de Ensino

21

Associações de Pais

18

Instituições Particulares de Solidariedade Social

17

Associações Juvenis

6

Associações Sindicais

4

Total

66

3. Colaboração com a RTP – Programa “Portugal Azul” em directo de Aveiro
A RTP realizou em cada uma das capitais de distrito do País uma exposição itinerante sobre os
50 anos de Televisão em Portugal. Simultaneamente, decorreu a emissão em directo de
Espectáculo Portugal Azul, no Rossio, no 1 de Junho, Dia Mundial da Criança. Para tal foi
solicitada a colaboração da Câmara Municipal para contactar as IPSS concelhias que trabalham
na área da 3ª idade para participarem na realização do programa, com transmissão em directo
do Rossio, durante todo o dia. Na parte da manhã estiveram presentes o Centro Social e
Paroquial de São Pedro de Nariz, o Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado e o Centro
Social e Paroquial de Santo André de Esgueira. À tarde, compareceram o CSCDA 513, Centro
Social e Paroquial de Cacia, Fundação CESDA, Centro Comunitário da Vera Cruz e Patronato de
Nossa Senhora de Fátima.

XIII. FORMAÇAO
Sendo a Formação uma área fundamental na gestão das organizações ao nível da valorização dos
recursos Humanos, neste item dá-se conta seguidamente da participação dos elementos da
equipa da Divisão nas Acções de Formação promovidas pela Câmara Municipal e por outras
entidades:
1º- Participação da Técnica Profissional de 1ª., Marisa Mota Rebelo Castro, na Acção de
Formação “Introdução às Redes”, promovida pela AMRIA, a qual foi realizada nas Instalações da
Galileu, nos dias 10, 11 e 12 de Janeiro.
2º- Participação da Chefe de Divisão, Ana Paula Marques, na Conferência “Serviço Social
Contemporâneo - o projecto ético-político”, proferida pelo Prof. Doutor José Paulo Netto,
promovida pelo Instituto Superior Miguel Torga, no âmbito das Comemorações dos 70 anos do
referido Instituto, realizada no dia 11 de Janeiro.
3º- Participação da Chefe de Divisão Ana Paula Marques, Técnica Superior de Sociologia de 2ª.,
Cláudia Familiar e da Técnica Superior de Serviço Social de 1ª., Adriana Simões no Seminário
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Internacional “Mediação de Conflitos - um novo paradigma de intervenção na prevenção, gestão
e resolução da conflitualidade”, organizado com a parceria da Câmara Municipal, Núcleo
Distrital de Aveiro da REAPN, Centro Social Paroquial da Vera Cruz e a Associação FórumMediação, realizado nos dias 24 e 25 de Janeiro/07, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de
Congressos de Aveiro.
4º- Participação da Técnica Profissional de 1ª., Marisa Mota Rebelo Castro, na Acção de
Formação “Técnicas de Secretariado”, promovida pela AMRIA e que decorreu nas instalações da
MultiAveiro, de 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2007.
5º- Participação da Chefe de Divisão Ana Paula Marques, Técnica Superior de Sociologia de 2ª.,
Cláudia Familiar, Técnica Superior de Psicologia de 2ª., Renata Lucas e da Estagiária Profissional
de Psicologia, Adelaide Costa, no Workshop “Prevenir é Alertar”, promovido pela Comissão
Social de Freguesia da Vera Cruz, no dia 7 de Fevereiro, no Auditório da Biblioteca Municipal de
Aveiro.
6º- Participação da Técnica Profissional de 1ª., Marisa Mota Rebelo Castro, na Acção de
Formação “Competências Básicas em Sistemas Operativos”, promovida pela AMRIA e que
decorreu nas instalações da Galileu, nos dias 8 e 9 de Fevereiro e de 14 a 16 de Fevereiro de
2007.
7º- Participação da Chefe de Divisão, Ana Paula Marques na Acção de Formação “Gestão Técnica
de Recursos Humanos”, promovida pela AMRIA e que decorreu nas instalações da MultiAveiro, de
26 de Fevereiro a 2 de Março.
8º- Participação da Técnica Superior de Sociologia de 2ª., Cláudia Familiar Marisa na Acção de
Formação “Acess XP – Nível 1”, 3ª Edição”, promovida pela Galileu, de 13 a 16 de Março.
9º- Participação da Técnica Superior de Psicologia de 2ª., Renata Lucas e da Estagiária
Profissional de Psicologia, Adelaide Costa, no Colóquio “Sem Nós Nem Abrigo”, promovido pela
Bonifrates, realizado em Coimbra, no dia 15 de Março.
10º- Participação da Assistente Administrativa Especialista, Ana Paula Maia Lopes na Acção de
Formação “Avaliação, Selecção e Eliminação de Documentos nas Autarquias Locais”, promovida
Multiaveiro, de 21 a 23 de Março.
11º- Participação da Técnica Superior de Serviço Social de 1ª, Adriana de Oliveira Simões na
Acção de Formação “Técnicas de Classificação de Serviço e Avaliação de Desempenho”,
promovida pela AMRia de 19 a 23 Março.
12º- Participação da Chefe de Divisão Ana Paula Marques, Técnica Superior de Sociologia,
Cláudia Familiar, no “Curso Gestão de Projectos de Voluntariado”, promovido pelo Projecto RIA
e pela Divisão de Acção Cultural da Câmara Municipal de Aveiro, que decorreu no Salão Cultural
da Casa Municipal da Cultura, no dia 26 de Março.
13º- Participação da Técnica Superior Generalista de 1ª, Maria Helena Ferrreira Alves na Acção
de Formação sobre a temática “Código do Procedimento Administrativo”, promovido pela AMRia
de 26 a 30 de Março de 2007.
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14º- Participação Assistente Administrativa Especialista, Ana Paula Maia Lopes e da Técnica
Profissional de 1ª, Marisa Mota Duarte Castro na Acção de Formação “Novas Competências das
Autarquias Locais”, 2ª edição, promovida pela AMRIA, que decorreu, nos dias 2 e 3 de Abril.
15º- Participação da Técnica Superior de Serviço Social de 2ª, Sónia Madail Aires, na Acção de
Formação “Ética e Deontologia do Serviço Público” - 3ª edição, promovida pela Multiaveiro nos
dias 2 e 3 de Abril.
16º- Participação de Técnica Profissional de 1ª, Marisa Mota Duarte Castro, na Acção de
Formação “Excel XP - nível 2” - 4ª edição, promovida pela Galileu, de 16 a 19 de Abril.
17º- Participação Técnica Superior de Serviço Social de 2ª, Sónia Madail Aires, na Acção de
Formação “Power Point XP””, nível 2 – 2ª edição, promovida pela Galileu de 10 a 11 de Maio.
18º- Participação de Assistente Administrativa Especialista, Ana Paula Maia Lopes na Acção de
Formação sobre a temática “Código do Trabalho”, 3ª edição, promovido pela AMRia de 21 a 25
de Maio de 2007.
19º- Participação da Técnica Superior de Psicologia de 2ª, Renata Lucas e da Estagiária
Profissional de Psicologia, Adelaide Costa no Encontro de Comunidades Terapêuticas, promovido
pela Comunidade Terapêutica Arco-Íris, que decorreu na Unidade de Alcoologia de Coimbra –
Hospital Sobral-Cid, nos dias 21 de Junho.
20º- Participação da Técnica Superior de Sociologia de 2ª, Cláudia Familiar, na Acção de
Formação “Acess XP - nível 2” - 2ª edição, promovida pela Galileu, de 2 a 5 de Julho.
21º- Participação da Chefe Divisão, Ana Paula Marques, na Acção de Formação “Gestão Prática
de Conflitos”, 5ª Edição, promovida pela Multiaveiro, e que decorreu de 24 a 28 de Setembro.
22º- Participação da Técnica Superior de Sociologia de 2ª, Cláudia Familiar na Acção Formação
“Gestão do Tempo” promovida pela AMRia, que decorreu nas suas instalações, de 24 a 28 de
Setembro.
23º- Participação da Técnica Profissional de 1ª, Marisa Castro, no Curso de “Técnicas de
Atendimento Telefónico e ao Público em Geral”, ao abrigo do Programa Foral, nas instalações
do NEVA – Vagos, nos dias 3, 4, 8, 11, 18, 23, 26 e 30 de Outubro, das 17H30 às 20:30H.
24º- Participação da Técnica Superior Generalista de 1ª, Maria Helena Ferrreira Alves e da
Técnica Superior de Sociologia de 2ª, Cláudia Familiar na Conferência Internacional “Geração
50+”, realizada no Auditório da Fundação Dr. Cupertino de Miranda no Porto, nos dias 08 e 09
de Outubro.
25º- Participação da Técnica Superior Generalista de 1ª, Maria Helena Ferreira Alves e da
Técnica

Superior

de

Sociologia,

Cláudia

Familiar

no

Congresso

Internacional

de

Envelhecimento Activo, realizado no Lar Santa Beatriz em Fátima nos dias 25 e 26 de Outubro.
26º- Participação da Técnica Superior de Sociologia de 2ª, Cláudia Familiar no Seminário
“Comportamentos e Factores de Risco em Espaços de Diversão Nocturna”, realizado em Coimbra
nos dias 6 e 7 de Dezembro.
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XIV. ORIENTAÇÂO DE ESTÀGIOS CURRICULARES DE SERVIÇO SOCIAL
Decorrente da política de estágios promovida pelo Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra,
tem sido desenvolvida uma estreita colaboração com esta Autarquia no sentido de proporcionar
uma experiência pré-profissional em áreas temáticas relacionadas com as práticas sociais desta
Divisão, tendo sido formalizada, no ano lectivo 2006/2007, a integração de duas estagiárias
Curriculares do 5º Ano de Serviço Social: Joana Barata Gonçalves e Mítzia Belzay Pandeirada,
com a supervisão da Drª. Alcina Martins e da Drª. Fátima Caldeira, respectivamente.
Seguidamente, apresentam-se os principais objectivos e actividades desenvolvidas, no âmbito de
cada um dos referidos estágios:
1. A integração da estagiária Joana Barata Gonçalves na Rede Social de Aveiro, teve como
temática a “Implementação e Consolidação da Rede Social de Aveiro”, tendo como objectivos,
conhecer a estrutura e o funcionamento da Rede Social de Aveiro, participar nas acções de
dinamização das parcerias, dinamizar a Comissão Social de Freguesia de Esgueira e reflectir
sobre a acção do Serviço Social nesta área de intervenção.
O objectivo central do Projecto de Estágio foi “Contribuir para a Dinamização da CSF de
Esgueira”, pelo que se tornou essencial aprofundar o conhecimento da freguesia de Esgueira
para a actualização do diagnóstico e elaboração do retrato social.
Para tal, foram definidas as seguintes estratégias metodológicas: a participação nas reuniões da
CSF de Esgueira; a realização de entrevistas aos representantes de algumas instituições da CSF;
a colaboração na actualização do Diagnóstico de Freguesia e do Retrato Social da Freguesia de
Esgueira; a actualização da base de dados com informação sobre a CSF de Esgueir; a divulgação
da CSF através da realização de uma exposição de cartazes e de um folheto e de uma proposta
de logótipo para a CSF e a organização de duas sessões de esclarecimento sobre o Microcrédito.
Resultante do processo de actualização do diagnóstico social e do retrato social da Freguesia de
Esgueira, foi identificada a problemática do desemprego como a mais premente na freguesia.
Através das entrevistas realizadas aos representantes das instituições da CSF de Esgueira, foi
realçada a necessidade de divulgação da CSF de Esgueira. Como resposta a esta necessidade foi
elaborado um folheto, foi organizada uma exposição de cartazes e foi proposto um logótipo de
modo a divulgar a CSF de Esgueira.
2. Relativamente à estagiária Mítzia Belzay Pandeirada, o Projecto de Estágio, foi realizado no
âmbito do Projecto RIA - Rede de Intervenção de Aveiro, cuja entidade promotora é a Câmara
Municipal de Aveiro e a entidade executora o Centro Social de Azurva, tendo sido definidos os
seguintes objectivos:
- Contributo ao Diagnóstico das Famílias em Risco, residentes nas freguesias de Eirol, Nariz,
Oliveirinha e Requeixo. Tendo em vista a sua operacionalização foi utilizada a ficha de
diagnóstico familiar do Projecto RIA e foram realizadas entrevistas. Os principais resultados
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obtidos nesta pesquisa foram: a necessidade de melhorar a gestão do dinheiro, atendendo aos
baixos rendimentos apresentados pelas fgamílias e a baixa escolaridade dos indivíduos. Ao nível
das competênciasm, de salientar a existência do sentimento de coesão entre estas famílias. Na
perspectiva dos inquiridos em relação ao Projecto RIA nas Acções UAI e SAL, constata-se que são
uma mais valia, mas que não existe muita procura pelos indivíduos por vários motivos, entre os
quais, o desconhecimento dos serviços do Projecto ou por vergonha.
- Análise da implementação das Acções UAI (Unidade de Atendimento Integrado) e SAL (Serviço
de Atendimento Local), na percepção quer dos líderes locais das freguesias de Eirol, Nariz
Oliveirinha e Requeixo, quer na percepção dos Técnicos de entidades parceiras envolvidas nas
respectivas acções e de algumas famílias.
Resultante da análise desenvolvida pela Estagiária, ressaltam, por um lado, a importância das
referidas acções ao nível de facilitar o acesso da população que reside nas freguesias mais
periféricas, sendo, contudo, sugerida face à dificuldade de implementação das mesmas, a
realização de sessões de esclarecimento junto da população abrangida pelo serviço. Ao nível da
Unidade Móvel foi sugerida, ainda, a melhoria de condições físicas para acautelar a falta de
privacidade, assim como a alteração do horário de funcionamento da mesma, para pós-laboral.
Ao nível dos parceiros, foi evidenciada a necessidade de maior envolvimento dos mesmos na
formulação de estratégias conjuntas do Projecto RIA.
Quanto ao processo de acompanhamento destes Estágios, salienta-se, o desenvolvimento das
seguintes actividades:
- Análise e avaliação dos relatórios do 1º semestre apresentados pelas alunas Mítzia Belzay
Pandeirada e Joana Barata Gonçalves.
- Participação nas reuniões de avaliação com as supervisoras, as quais foram realizadas nos dias
16 e 30 de Janeiro, respectivamente.
- Participação nas 2 reuniões de acompanhamento realizadas no âmbito do Estagio da aluna
Mítzia Belzay Pandeirada, conjuntamente com a Coordenadora do Projecto Ria e com as duas
Técnicas de Serviço Social da Equipa para análise e avaliação do desenvolvimento do trabalho de
estágio e dos instrumentos a aplicar pela referida estagiária, aos parceiros do Projecto, as quais
tiveram lugar nos dias 12 de Fevereiro e 29 de Março.
- Participação nas reuniões de estágio da aluna Joana Barata Gonçalves, realizadas
conjuntamente com a Técnica da Rede Social de Aveiro, para análise e avaliação do
desenvolvimento do trabalho de estágio e das metodologias, estratégias e instrumentos a aplicar
pela referida estagiária.
- Análise e revisão dos relatórios de Estágio, conjuntamente com a Técnica da Rede Social de
Aveiro e com a Coordenadora do Projecto Ria e com uma das Técnicas de Serviço Social da
Equipa para análise e avaliação do desenvolvimento do trabalho teórico-prático das referidas
estagiárias.
- Participação nas sessões de avaliação final das estagiárias, realizadas no Instituto Superior
Miguel Torga, em Coimbra, nos dias 27 e 29 de Junho de 2007.
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6.3.2. HABITAÇÃO SOCIAL
___________________________________________________________________________________
O acesso à habitação revela-se uma condição fundamental para a estruturação e
organização das famílias, cujo impacto se reflecte em todos os aspectos da vivência diária dos
seus elementos, promovendo ou condicionando, áreas tão vastas como a saúde, o
relacionamento familiar, ou, o rendimento escolar ou profissional. Assim, o Estado, através do
artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, convenciona que “Todos têm direito, para
si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”, constatando-se que,
muitas vezes, para os grupos sociais mais vulneráveis, em situação de grave carência económica,
a única forma de assegurar o direito à habitação surge no âmbito da atribuição de uma
habitação social.
No entanto, abordar a Política Social de Habitação é, prioritariamente, pensar nas pessoas, isto
é, reflectir numa política conducente à inclusão social e à valorização da qualidade de vida da
população, cujo processo global se poderá iniciar com a atribuição de uma habitação social, mas
que está longe de se esgotar nesta medida, exigindo, usualmente, o investimento em áreas que,
embora distintas, se complementam, como a saúde, o emprego, a educação/formação, etc. Por
assim dizer, a habitação não deve, de todo, ser encarada como uma questão, meramente,
residencial, mas como eixo estruturante no processo de inserção das famílias e, por inerência,
no que se refere ao desenvolvimento de um Município.
Neste contexto e considerando que, tanto os percursos para a inclusão, como as problemáticas
associadas à Habitação Social são realidades dinâmicas, no decorrer do ano de 2007, a Divisão
de Habitação Social fez incidir a sua intervenção, sobretudo, ao nível da Gestão Económica e
Social do parque habitacional propriedade da Autarquia.
Assim, partindo de uma análise da política de Habitação Social e considerando os
constrangimentos que têm obstado a uma gestão plena do parque habitacional, propriedade do
Município de Aveiro, designadamente: um enquadramento jurídico insuficientemente regulador
da matéria, o desajustamento das rendas aplicadas, o arrendamento social ser a forma de apoio
social com maiores custos para o Município e o facto do arrendamento social do Município de
Aveiro assentar em regimes jurídicos diferentes, para além de que a atribuição de habitação
deverá ser temporária e não definitiva, ou seja, que os fogos devem ser entregues a quem deles
mais precisa, sendo dever do Município acompanhar as famílias que ocupam as casas e promover
que as mesmas delas saiam e dêem lugar a outras mais carenciadas, imperou a necessidade da
Autarquia, implementar uma gestão mais eficiente, justa e igualitária do seu parque de
habitação social, tendo-se revelado como solução mais adequada, para o efeito, a elaboração do
Pág.409

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Regulamento Municipal das Habitações Sociais propriedade do Município de Aveiro, que permite,
a uniformização dos diferentes regimes de arrendamento e actualização das rendas, adequandoas à legislação em vigor e às necessidades actuais.
Não obstante o empenho profissional noutros domínios de intervenção tem-se vindo a privilegiar
o atendimento aos moradores e munícipes, apostando-se na qualidade do relacionamento
interpessoal, através do qual se processam mecanismos de interacção que, ao nível das ciências
sociais, facilitam a adequação das estratégias e metodologias, potenciando a contribuição para
a participação e autonomia da população na resolução dos seus problemas, contrariando
situações de vulnerabilidade, exclusão e auto-exclusão social, frequentemente, patentes nas
categorias sociais mais desfavorecidas.
À semelhança dos anos transactos, todas as Acções desenvolvidas pela Divisão de Habitação
Social, decorreram da proximidade estabelecida entre Técnicos e população, da dinamização de
parcerias e articulação com o tecido institucional vocacionado para a vertente da solidariedade
social e basearam-se numa constante reflexão metodológica que se traduziu na implementação
de projectos passíveis de dar resposta às reais necessidades, interesses e potencialidades da
população-alvo.
A opção por esta metodologia de intervenção tem conduzido a relevantes resultados, junto da
população, contribuindo para a construção de quadros de referência fundamentais para a
descrição e interpretação das dinâmicas locais, das quais emerge a pertinência do modelo de
acção utilizado pela Divisão de Habitação Social, comprovando a importância das trajectórias
institucionais no combate à vulnerabilidade, exclusão e auto-exclusão social.
O ano de 2007 foi, portanto, para a Divisão de Habitação Social, um ano de profundo
investimento na planificação e implementação de várias acções e projectos, subordinados a
temáticas bastante diversificadas, como a saúde, a segurança, a bricolage, a gestão doméstica,
a jardinagem e a ocupação dos tempos livres e lazer. Foi também objectivo desta Divisão,
através da implementação das referidas actividades, abranger uma população heterogénea, de
diferentes categorias sociais e face aos seus interesses, necessidades e características socioculturais.
Assim, deu-se continuidade ao Projecto “educar pr’habitar”, que em 2007 integrou 5 Acções,
designadamente: Curso “1º Atelier de Bricolage”; Acção de Formação sobre “Vivências e Boas
Práticas Domésticas”; Concursos “Florir na Primavera” e “Viver... o meu Quintal” e Campanha
de Sensibilização “Cães, Gatos e desacatos”. No que respeita à população idosa residente em
Habitação Social, foi implementado o Projecto (Re)Viver, que permitiu à grande maioria dos
participantes integrarem pela primeira vez actividades destinadas, especificamente, à sua faixa
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etária, sendo de realçar que se constatou que este projecto contribuiu, notoriamente, para uma
participação mais activa desta categoria social, que se veio a integrar noutros projectos
desenvolvidos pela Divisão de Habitação Social. Foram também dinamizadas as Acções “Viver...
com Segurança” e “Viver... com Saúde”, esta última integrada nas comemorações do Dia
Mundial da Alimentação. No âmbito da iniciativa promovida pela CECODHAS.P – Comité
Português de Coordenação de Habitação Social e à semelhança de outras cidades europeias, o
Município de Aveiro, através da Divisão de Habitação Social, promoveu, nas Urbanizações de
Santiago e de Eixo a “Festa dos Vizinhos”. Dirigido à população mais jovem residente na
Urbanização de Santiago e, reforçando relações de proximidade com aquele público, foi
realizado o Campo de Férias – Não Residencial “Viver... as Férias”, integrado no âmbito do
Projecto “Crescer”. Ao Nível das Administrações de Condomínio foi lançado o “II Concurso de
Administrações de Condomínio da Urbanização de Santiago”. De referir ainda a dinamização, em
parceria com a Junta de Freguesia de Oliveirinha, de um convívio comunitário na Urbanização
de Quintãs, realizado no âmbito das comemorações natalícias.
De reforçar que toda a intervenção social deve revestir-se de grande dinamismo e pressupor a
participação activa dos destinatários, motivo pelo qual os conteúdos programáticos das
iniciativas acima identificadas têm sido objecto de planificação e, frequentemente, de
reformulação de acordo com os interesses e sugestões apresentadas pela população-alvo, tendo
em vista a adequabilidade às especificidades das categorias sociais a que se dirigem, de modo a
enfatizar os seus percursos e potenciar o seu desenvolvimento social e pessoal enquanto
cidadãos agentes de mudança nos seus processos de inclusão social.
No que concerne à atribuição de habitação social, é de salientar que nos anos de 2005 e 2006 a
Divisão de Habitação Social empreendeu um esforço acrescido no que se refere ao resgate de
habitações em que a ocupação se processava de forma irregular, cujos resultados se fizeram
sentir, sobretudo, no ano de 2007, tendo sido possível promover o realojamento de 17
“Situações de Emergência” que se reportam a famílias residentes em construções abarracadas,
ou que ofereçam perigo iminente de ruína, bem como, em situações de coabitação familiar.
Uma aposta resultante do controle e esforço conjunto da equipa técnica quanto à ocupação
irregular das habitações sociais que tem permitido a devolução de habitações que possibilitaram
a concretização das 17 acções de realojamento.
A gestão das carências habitacionais do Município é, também, um processo contínuo e dinâmico,
em constante actualização, cuja identificação e levantamento decorre da solicitação dos
munícipes, Juntas de Freguesia e comunidade em geral, com especial relevo para as famílias de
baixos recursos económicos residentes em ilhas, construções abarracadas, habitações em perigo
iminente de ruína, construções que, tecnicamente, não são passíveis de recuperação e outras
que, eventualmente, não obedeçam ao rigor urbanístico determinado pela legislação vigente.
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Processo que permite obter um levantamento actualizado das efectivas necessidades
habitacionais e conhecimento destes “habitats”, nalguns casos, áreas de vulnerabilidade e de
risco, diagnóstico fundamental para sublinhar a necessidade de expansão dos recursos
habitacionais a disponibilizar a estas famílias e indissociável da planificação de estratégias
adequadas na área da habitação social e, numa perspectiva de promover melhor qualidade de
vida aos munícipes Aveirenses.

1. PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
1.1. RECENSEAMENTO DE FAMÍLIAS CARENCIADAS NO CONCELHO DE AVEIRO
No âmbito do Recenseamento de carências habitacionais do Concelho de Aveiro e, tendo por
base os pedidos de habitação efectuados pelos munícipes à Divisão de Habitação Social e
situações identificadas pelas Juntas de Freguesia e comunidade em geral, cujo tipo de
alojamento se refere a anexos, habitação em ruína, sótão, barraca, cave, prédio ou moradia e
outras, foi dada continuidade ao processo de recenseamento, em função dos pedidos de
habitação que vão surgindo e que são objecto de visita domiciliária, sendo de referenciar que,
no final de 2006 foram identificadas 326 situações de carência habitacional e económica. Em
2007 surgiram mais 72 situações, relativas a novos pedidos de habitação, os quais foram objecto
de visita domiciliária e respectiva informação social, através da qual se avaliou a situação sócioeconómica e habitacional dos agregados familiares. Foram ainda revistas e reavaliadas 63
situações que sofreram alterações, por motivo de acção de realojamento, falecimento, mudança
de residência para outros Concelhos ou melhoraria da sua situação socio-económica e
habitacional. Deste modo, actualmente, estão identificadas 335 situações de carência
habitacional no Concelho de Aveiro, das quais, 203 dizem respeito a situações de maior
precariedade habitacional.
Relativamente às 72 novas situações identificadas e avaliadas em 2007, estas reportam-se a
12 Freguesias do Concelho, de acordo com o gráfico I:
Gráfico I – Novos pedidos de Habitação, objecto de visita domiciliária e informação social
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Das 72 situações objecto de avaliação “in loco”, verifica-se uma maior concentração nas Freguesias da Glória (11),
Esgueira (10) e Santa Joana (9), seguidas das Freguesias de Aradas e Cacia (8), Eixo e Oliveirinha (6), Nossa Senhora de
Fátima (5), S. Jacinto (4), Vera Cruz (3) e por último Nariz e S. Bernardo (1).

1.2. PEDIDOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DECORRENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
No âmbito do Serviço de Atendimento efectuado na Divisão de Habitação Social, procedeu-se ao
preenchimento de 96 fichas sócio-económicas referentes a situações habitacionais de munícipes
que recorreram, pela 1ª vez, aos Serviços desta Divisão, as quais, segundo o Tipo de Alojamento
e Título de Ocupação se distribuem pelas Freguesias abaixo discriminadas:
Gráfico II - Pedidos de Habitação por freguesia – Serviço Atendimento
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O maior número de pedidos de habitação social, durante o ano de 2007, diz respeito às Freguesias de Glória (20), Vera
Cruz e Aradas (13 respectivamente), Santa Joana (11), Esgueira (12), Cacia e Eixo (5 respectivamente) e S. Bernardo (4).
As Freguesias de São Jacinto (3), Oliveirinha (2), Nariz (1) apresentam um menor número de pedidos de habitação social,
sendo de referir a inexistência de situações referentes às Freguesias de Requeixo, N.º Sra. de Fátima e Eirol.
Dos 96 pedidos efectuados, 7 são referentes a agregados familiares que, embora residentes fora do Concelho de Aveiro,
nomeadamente, 6 em Ílhavo e 1 em Vale de Cambra, trabalham e /ou pretendem fixar residência no Concelho de
Aveiro.

Gráfico III - Tipo de Alojamento
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Dos 96 pedidos de atribuição de habitação social, apresentados no serviço de atendimento da Divisão, 46 dizem respeito
a Prédio ou Moradia, 19 a Anexo, 14 a Habitação em Ruína, 11 a Falta de Habitação, 3 a Barraca, 2 a Cave e 1 a Acção
de Despejo.
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Gráfico IV - Título de Ocupação
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Quanto ao titulo de ocupação dos pedidos acima referidos, 43 referem-se a Coabitação com Familiares, 35 a Ocupação
Precária, 10 a Locação, 5 locação com hóspedes, 2 Sublocação e 1 referente habitação cedida temporariamente.

2. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
Com a colaboração da Divisão de Projectos e Obras, através da realização de visitas
domiciliarias, foi concluído o processo de avaliação técnica das habitações de origem dos
agregados familiares já considerados, em Reunião de Câmara, em “Situação de Emergência”,
processo que deu origem à definição de prioridades intervenção no realojamento das situações
de maior risco e vulnerabilidade e consequentemente a dois Planos de Realojamento.
Assim, no decorrer do ano de 2007 procedeu-se ao realojamento de 17 famílias consideradas em
“Situação de Emergência”, das quais:
•

15, oriundas das Freguesias de S. Bernardo, Aradas, Santa Joana, Vera Cruz, Esgueira e
Glória, foram realojadas na Urbanização de Santiago, nomeadamente nas habitações
sitas nos Blocos 35 - 2ºB; 28 - R/cA; 34 - 2ºB; 1 - 2ºE, 35 – 1ºE; 36 – 1ºE; 26 – 1ºE; 8 – 2ºB; 3
– 1ºC; 30 – 2ºB; 7 - R/cE; 8- 2ºB; 33 - 2º, 34 - 2ºE e 34 - 2º A;

•

2, oriundas da Freguesia de S. Jacinto, foram realojadas nas casas n.º 16 e 18 da
Urbanização de S. Jacinto.

A Divisão de Habitação Social propôs o realojamento de mais duas “Situações de Emergência”,
sendo de referir que estes não se concretizaram, pois ambos os agregados familiares
abandonaram os alojamentos de origem, tendo melhorado, substancialmente, a sua situação
habitacional, sem necessidade do recurso à habitação social.
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Gráfico V - Freguesias de origem das Situações de Emergência Realojadas
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O maior número de “Situações de Emergência”, objecto de realojamento em 2007, diz respeito a famílias oriundas da
Freguesia da Vera Cruz (6) e Esgueira (3), seguindo-se S. Jacinto, Glória e Santa Joana (2) e S. Bernardo e Aradas (1).

Gráfico VI – Tipo de alojamento de origem das Situações de Emergência Realojadas
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A maioria do tipo de alojamento de origem das Situações de Emergência realojadas diz respeito a construção abarracada
(6) e construção antiga (5), seguido de anexo (2) e sobreocupação, falta de habitação e construção clássica (1
respectivamente).

De salientar que, no que concerne às acções de realojamento, a intervenção da Divisão não se
esgota na atribuição das habitações, existindo uma trabalho preparatório de sensibilização e
acompanhamento das famílias no sentido da promoção dos cuidados de higiene, gestão
doméstica, estabelecimento de boas relações de vizinhança e participação na respectiva
Administração de Condomínio, visando, desta forma, facilitar a integração e apropriação do
novo “habitat”.

2.2. REALOJAMENTOS SOLICITADOS AO IGAPHE
No âmbito do processo de fusão entre o IGAPHE e o INH – actualmente IHRU solicitou-se o
realojamento de 8 agregados familiares considerados em “Situação de Emergência, em fogos sua
propriedade e implantados no Município de Aveiro. De referir que aquele instituto disponibilizou
4 fogos de habitação social para realojamento de famílias consideradas em “Situação de
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Emergência” pela Divisão de Habitação Social, salientando-se, no entanto, que dois dos
agregados familiares recusaram o realojamento.

2.3. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA FUTURO REALOJAMENTO
Durante o ano de 2007 foram consideradas, em Reunião de Câmara, 18 “Situações de
Emergência”, referentes a situações de agregados familiares em situação de grave precariedade
habitacional e residentes nas Freguesias, conforme discriminado no Gráfico VII.
Gráfico VII – Situações de Emergência por Freguesia
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Foram consideradas 18 “Situações de Emergência” referentes a agregados familiares residentes nas Freguesias de S.
Jacinto, Glória e Santa Joana (3 respectivamente), Oliveirinha, Esgueira e Vera Cruz (2 respectivamente), Aradas, São
Bernardo e Cacia (1 respectivamente).

3. GESTÃO SOCIAL
Na área da habitação social os modelos de intervenção e gestão social exigem uma base teórica
e empírica sólida, bem como, uma intervenção sistemática e incisiva, pois esta representa uma
dimensão central na estruturação e organização da vida das populações, sendo que, por si só, a
atribuição de uma habitação social, apesar de fundamental, representa apenas um dos vários
contributos essenciais para o processo global de (re)integração social e minimização dos
mecanismos de exclusão e auto-exclusão social das famílias. Neste contexto, a metodologia de
intervenção social, adoptada para todas as urbanizações, não obstante as especificidades de
cada uma e as contingências do meio rural/urbano, pauta-se pela articulação com outras áreas
de intervenção, nomeadamente, a Acção Social, o Emprego, a Educação,a Cultura, a Saúde e
todas as outras, de modo a que se promovam estratégias de intervenção mais consistentes ao
nível da integração e inclusão social dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Pág.416

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

3.1. URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO – GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL
A dimensão e heterogeneidade de classes sociais associada às várias problemáticas identificadas
na Urbanização de Santiago revela-se uma preocupação constante para a equipa da Divisão de
Habitação Social a que, cada vez mais, é necessário, dar resposta, através da dinamização de
Programas, Projectos e Acções de âmbito social, cultural, pedagógico, formativo e de lazer
assentes numa base de parceria direccionada para uma intervenção integrada e dirigida a
categorias socais com determinadas especificidades, como por exemplo, a população idosa e
infanto-juvenil.
Decorrente desta necessidade, o Gabinete de Intervenção Local tem sido preponderante na
criação de relações de proximidade entre moradores e Autarquia, o que se tem revelado
facilitador do relacionamento inter-pessoal entre técnicos e população em geral, do qual
emerge o efectivo conhecimento das dinâmicas locais e das reais necessidades, interesses e
potencialidades e recursos da população, procurando-se que os problemas apresentados sejam,
cada vez mais, objecto de respostas mais eficazes, articuladas com o tecido institucional com
intervenção na Urbanização de Santiago.
Assim, tem-se prosseguido a metodologia de trabalho e intervenção adoptada nos últimos anos e
instituída pelos vários serviços através de:
3.1.1. Atendimento e acompanhamento de famílias problemáticas, com o objectivo de
promover a sua integração social, em colaboração, com os serviços da área da Saúde, Segurança
Social, Emprego e Educação, Justiça, em articulação com a IPSS Florinhas do Vouga;
3.1.2. Realização de reuniões com a Junta de Freguesia da Glória, Florinhas do Vouga, Escola EB
2,3 de Santiago, CPCJ – Comissão de Protecção e Crianças e Jovens e Projecto Pedras Vivas,
tendo em vista uma melhor articulação para definição de estratégias de intervenção dirigidas à
população residente;
3.1.3. Realização de visitas domiciliárias;
3.1.4. Transferências de moradores na Urbanização, tendo em vista uma melhor adequação das
tipologias dos fogos à composição dos agregados familiar;
3.1.5. Acções várias de âmbito formativo, pedagógico e lúdico, dirigidas a diferentes categorias
etárias da população residente na Urbanização e que visam aperfeiçoar e desenvolver
competências pessoais e sociais, a ocupação dos tempos livres das crianças/jovens e idosos, o
estabelecimento de relações de vizinhança saudáveis, a promoção de sentimento de pertença e
o fortalecimento dos laços comunitários;
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3.1.6. Participação na Comissão Social da Freguesia da Glória.

3.2. ATENDIMENTO A MORADORES NO GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL E DIVISÃO DE
HABITAÇÃO SOCIAL
A procura, por parte de moradores e munícipes, do serviço de atendimento desta Divisão, é
bastante elevada e representa uma fatia significativa do trabalho que é realizado, diariamente,
com a população, pois embora se reconhecendo que, frequentemente, o atendimento, por si só,
não constitui um acto de intervenção social é, usualmente, o ponto de partida para a
identificação de novas situações, reavaliação de situações já identificadas e contributo
fundamental para a construção de um relacionamento interpessoal baseado na confiança, que
legitima a intervenção do técnico.
Assim, o Serviço de atendimento a moradores e munícipes na Divisão de Habitação Social
funciona diariamente no período da manhã e da tarde.
No Gabinete de Intervenção Local, sito na Urbanização de Santiago, o atendimento a moradores
é efectuado à 3ª Feira, durante o período da tarde e à 5ª Feira durante a manhã.
Gráfico VIII – Registo de Atendimentos por Assuntos na DHS
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O maior número de atendimentos efectuados na Divisão de Habitação Social, são referentes a pedidos de atribuição de
habitação social (>160), entrega de documentação (>150) e obras de conservação provenientes de moradores residentes
em habitação social(>140). Seguidamente os assuntos que surgem no atendimento com maior incidência são relacionados
com rendas (>110), relações de vizinhança (>70), informações sobre apoio social (>60), informações sobre habitação
(>60) e outras situações (>60).
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Gráfico IX – Registo de Atendimentos por Assuntos na GIL - Santiago
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No que se refere ao Gabinete de Intervenção Local, a maioria dos atendimentos reportaram-se a pedidos de obras de
conservação requeridas pelos moradores da Urbanização de Santiago (>100) e outros atendimentos, cujo assunto diz
respeito a situações de acompanhamento familiar e encaminhamento institucional(>60). De salientar ainda os
atendimentos cujo assunto diz respeito a entrega de documentação (>40), relações de vizinhança(>30) rendas (30) e
administrações de condomínio (20).

Assim, conforme se pode constatar nos gráficos VIII e IX, durante o ano de 2007, foram
efectuados, no total, 1315 atendimentos a munícipes e moradores, sendo que 956 foram
concretizados na Divisão de Habitação Social e dos quais decorreram diligências várias,
nomeadamente, encaminhamento para serviços que operam ao nível da intervenção comunitária
e acção social, visitas domiciliárias, elaboração de informações sociais e articulação
intradepartamental, fundamentalmente, no que se refere à manutenção e conservação das
habitações. No que ao Gabinete de Intervenção Local diz respeito dinamizaram-se 359
atendimentos, que se reportam a questões relacionadas com as habitações sociais, ocupadas
pelos moradores, espaços exteriores da urbanização, administrações de condomínio e relações
de vizinhança.
Gráfico X – Registo de Atendimentos DHS
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Gráfico XI – Registo de Atendimentos GIL
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Verifica-se assim, que na Divisão de Habitação social, os meses de maior afluência de atendimentos ocorreram em
Janeiro, Dezembro, Novembro, Outubro, Setembro, registando-se em todos eles mais de 90 atendimentos por mês. No
que se refere ao atendimento no Gabinete de Intervenção Local, a maior incidência do número de atendimentos
reporta-se aos meses de Junho, Novembro, Dezembro e Abril, sendo que os meses em que se verifica um decréscimo de
atendimentos efectuados, dizem respeito aos meses em que foram dinamizadas actividades de âmbito formativo e
lúdico neste Gabinete, ou seja, Maio e Agosto.

3.3. ATENDIMENTO COM O SR. VEREADOR DR. LUÍS MIGUEL CAPÃO FILIPE
No âmbito do atendimento a munícipes que formalizaram requerimento a solicitar atendimento
e numa lógica de proximidade ao Cidadão, foram realizados 85 atendimentos cujos principais
problemas apresentados prendem-se com carências de ordem habitacional associados a quadros
de vulnerabilidade económica e social. Neste sentido e porque a acção do atendimento não visa
só a atribuição de uma habitação, mas também, o acompanhamento das situações foram
efectuadas diligências e encaminhamentos para Instituições Particulares de Solidariedade Social
e outros serviços que prestam apoio de carácter sócio-económico e educativo, no sentido de
contrariar lógicas de exclusão e auto-exclusão social.

3.4. TRANSFERÊNCIAS / ADEQUAÇÕES DE TIPOLOGIA
Considerando a necessidade efectiva de se proceder às adequações de tipologia decorrentes de
alterações ao nível da composição de alguns agregados familiares, as quais resultam em
situações de sub e sobreocupação da habitação, bem como a necessidade de transferência para
Rés-do-chão, decorrente de problemas de saúde, esta Divisão promoveu 6 transferências/
adequações de tipologia de agregados familiares e, deste modo, contribuiu para melhorar a
qualidade de vida das famílias no que se refere à sua comodidade, privacidade e apropriação do
espaço.
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Quadro I – Transferências/Adequações de Tipologia – Urbanização de Santiago
Fogo onde residia o
Agregado Familiar

Tipologia

Fogo para onde foi transferido
o Agregado Familiar

Tipologia

Bloco 9 2º D

T3

31 3º C

T3

8 - 3º C

T2

1 R/c - A

T2

1 - R/c E

T1

30 - 3º B

T2

3 - 1º C

T3

9 - 2º D

T3

3.5. RESGATE DE HABITAÇÕES
Por motivos relacionados com a transferência, o falecimento de moradores, acção de despejo,
desistência e desocupação da habitação, por período superior a 1 ano e, face à intervenção de
proximidade desenvolvida pelos técnicos da Divisão de Habitação Social, foi possível a devolução
dos seguintes fogos:
- Urbanização de Santiago, Blocos 28 - R/c E, 34 - 1º B, 35 - 1º E, 36 - 1º E , 1 R/c - E e 7 - 3ºC;
- Urbanização de São Jacinto , casa 18;
- Urbanização de Eixo, casa 15;
- Bairro social do Caião, Bloco 6 1º Esquerdo

3.6. ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO
3.6.1. ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO NA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO
Promoveu-se a realização de 2 reuniões de condomínio dos Blocos 36 e 34, no sentido de
sensibilizar os moradores para a necessidade de mobilização e convergência de esforços no
sentido da sua participação na gestão dos espaços comuns dos blocos que ocupam, através de
cuidados de zelo e de conservação.
Foi ainda dinamizada uma reunião com todos os administradores dos blocos atribuídos em
regime de arrendamento da Urbanização de Santiago, no sentido de concertar estratégias e
acompanhar a actividade que estes vêm desenvolvendo junto dos restantes moradores.
Assim e, muito embora, estas Administrações não estejam constituídas juridicamente, tem-se
revelado pertinente o investimento na sua dinamização, numa perspectiva de promover boas
práticas no que se refere a uma maior consciencialização da necessidade efectiva de uma
correcta apropriação dos espaços comuns, uma eficiente gestão de conflitos, através de
relações de vizinhança saudáveis, e, também, relações de proximidade entre moradores e
Autarquia, essenciais na facilitação de uma boa gestão social.
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3.6.2. ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO NOUTRAS URBANIZAÇÕES
Atendendo a que a Câmara Municipal de Aveiro é proprietária das fracções J e N no Bloco 6, do
referido Bairro Social do Caião, cujas Administrações de Condomínio estão constituídas
juridicamente, a Divisão de Habitação Social participou em 2 Reuniões de Condomínio.
No que concerne ao Edifício I da Quinta do Canha - Eucalipto - Aradas e considerando que esta
Autarquia é proprietária de mais de um terço das fracções, tem vindo a ser solicitada, junto
desta Divisão, a constituição de uma administração de condomínio, através da contratação de
uma Empresa especializada na área, o que facilitaria a operacionalização das questões
relacionadas com as conservação do prédio, uma vez que não existe disponibilidade por parte
dos moradores para assunção das funções inerentes à administração de condomínio, pelo que foi
convocada uma reunião com todos os moradores do prédio a fim de serem avaliados os
orçamentos de empresas de administração de condomínio solicitados à Divisão de Habitação
Social.
3.7. ESTUDANTES PALOP
Esta Câmara Municipal vem prestando, há vários anos, apoio aos estudantes oriundos de Países
de Língua Oficial Portuguesa, com dificuldades de ordem económico-social, através da
disponibilização de alojamento gratuito, em habitações sociais, nos termos das “Normas de
apoio ao nível do alojamento social a estudantes oriundos dos PALOP”, aprovadas em Reunião
de Câmara de 27/06/05.
Assim, de acordo com as Normas vigentes procede-se, anualmente, à avaliação dos processos de
candidatura ao alojamento, dependendo a sua atribuição do preenchimento, ou não, dos
requisitos para o efeito e do número de vagas existentes nos 3 fogos de tipologia T4, disponíveis
para este fim, sitos na urbanização de Santiago - Blocos 2-3ºB;1-2ºA e 4 2º-B - Pracetas.
3.8. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO
No âmbito da articulação de metodologias de intervenção entre os serviços que intervêm na
comunidade local de

Santiago e, na perspectiva de contrariar a

sobreposição

do

acompanhamento às famílias a nível psico-social e, também porque uma intervenção social
consertada implica a mobilização dos recursos institucionais locais, efectuaram-se 5 reuniões
interserviços, no Gabinete da Equipa de Intervenção Comunitária das Florinhas do Vouga, com
técnicos das áreas de Ciências Sociais e Educação que integram as Instituições, Florinhas do
Vouga, Escola Básica do 1º Ciclo -nº 14- Santiago e Divisão de Acção Social desta Autarquia.
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3.9. DESINTOXICAÇÕES ALCOÓLICAS - ACOMPANHAMENTO NAS DESLOCAÇÕES AO CRAC –
CENTRO REGIONAL DE ALCOOLOGIA - COIMBRA
No âmbito do acompanhamento de moradores e da intervenção do Gabinete Integrado de Apoio
ao Funcionário do CCD – Centro de Cultura e Desporto dos funcionários do Município de Aveiro,
procedeu-se, em 2007, a 6 deslocações ao CRAC para acompanhamento de utentes à consulta de
desintoxicação alcoólica.

4. PROGRAMA INTEGRADO DE VALORIZAÇÃO DE BAIRROS
4.1. PROJECTO “EDUCAR PR’HABITAR”
O Projecto em epígrafe decorreu da reflexão conjunta dos Técnicos da Divisão de Habitação
Social e da necessidade de definição de estratégias de intervenção no sentido do
desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências pessoais e sociais, cujo impacto se faça
sentir na vivência quotidiana das famílias residentes em Habitação Social, que potenciem o
fortalecimento de laços familiares e de vizinhança saudáveis e a valorização da sua qualidade de
vida, quer ao nível organizacional, quer ao nível socio-cultural e familiar.
Assim, no âmbito do Projecto “educar pr’ habitar”, em 2007, foram implementadas as seguintes
Acções:
4.1.1. Concursos “Florir na Primavera” e “Viver...o meu Quintal”
Estas iniciativas, sob a forma de dois concursos, preconizaram a implicação dos moradores na
melhoria e manutenção dos canteiros sitos nas traseiras dos blocos de arrendamento da
Urbanização de Santiago e dos quintais das habitações unifamiliares. Com a implementação
destes concursos pretendeu-se a concretização dos seguintes objectivos:
- Criar um espaço dedicado aos espaços verdes que estão directamente dependentes da
intervenção da população residente;
- Fomentar estratégias/metodologias para uma melhor promoção do estado de conservação e
manutenção dos canteiros e quintais;
- Promover a participação activa dos moradores e responsabilização na melhoria e manutenção
daqueles espaços;
- Estimular a mobilização dos moradores para um objectivo de interesse comum;
- Contribuir para o desenvolvimento de sentimentos de pertença e identificação com uma
imagem positiva da Urbanização;
- Potenciar o desenvolvimento de relações de vizinhança saudáveis;
- Criar relações de proximidade entre moradores e Autarquia;
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- Reforçar positivamente a intervenção dos moradores, fazendo destacar os canteiros e quintais
que se encontrem melhor cuidados e embelezados.
4.1.2. “Cães, Gatos e desacatos”
Com intuito de sensibilizar a população infantil – categoria social com forte componente no
processo de socialização intergeracional, e integrado na “Semana Verde” procedeu-se à
realização de uma sessão de esclarecimento, em colaboração com o Médico Veterinário
Municipal, dirigida aos alunos que frequentam a Escola EB 1 Santiago. O objectivo foi sensibilizar
as crianças para os cuidados básicos de higiene e saúde de que carecem os animais domésticos e
medidas de segurança, aquando do contacto com estes animais.
4.1.3. “Vivências e Boas Práticas Domésticas e Atelier’s”
A intervenção desenvolvida pela Divisão de Habitação Social nas Urbanizações Sociais
propriedade do Município, tem-se pautado pela construção de relações de proximidade e de
confiança com os moradores, fundamentais para o efectivo conhecimento da realidade
vivenciada pela população, suas necessidades, potencialidades, recursos e vulnerabilidades,
bem como, da dinâmica associada a cada complexo habitacional. Decorrente desta intervenção
emergiu a necessidade de se investir na dinamização de acções potenciadoras do
desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências para uma eficaz optimização dos recursos
no que se refere à apropriação do “espaço - casa”, promovendo valores de cidadania, a melhoria
da qualidade de vida e promoção do bem-estar da população residente, bem como, a
minimização de eventuais situações de isolamento.
Neste âmbito, em 2007, esta Divisão dinamizou, 3ª Acção de Formação sobre “Vivências e Boas
Práticas Domésticas e Atelier’s”, com duração de 70 horas, que contemplou os seguintes
conteúdos programáticos: Desenvolvimento pessoal e social; higiene e cuidados de beleza;
primeiros socorros; bricolage; limpeza doméstica; pequenos arranjos de costura e tratamento de
roupa; nutrição e dietética; técnicas de serviço na cozinha e culinária. Esta iniciativa contou
com a participação de 13 formandos e teve como objectivo desenvolver e aperfeiçoar
competências pessoais e sociais ao nível da Gestão Doméstica, no sentido de facilitar a gestão
do tempo e a optimização dos recursos das famílias e promover a participação activa dos
formandos através da partilha de informação.
4.1.4. “1º Atelier de Bricolage”
Em parceria com o Departamento de Serviços Urbanos, a Divisão de Habitação Social
implementou o curso teórico-prático “1º Atelier de Bricolage” com a duração de 50 horas,
destinado a 15 formandos residentes na Urbanização de Santiago, em situação de Desemprego,
beneficiários do Rendimento Social de Inserção e moradores com mais de 18 anos, que revelaram
interesse em integrar o Curso.
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Esta iniciativa surgiu da efectiva necessidade de sensibilizar e consciencializar a população-alvo
para a importância da conservação, zelo e correcta apropriação do espaço habitacional, factores
que se revelam preponderantes no desenvolvimento e sustentação das relações inter-pessoais e
sócio-culturais inerentes ao processo de integração e identidade social.
Esta Acção integrou os seguintes módulos: Materiais e Segurança; Canalização; Carpintaria;
Pintura; Electricidade; Aplicação de Tijoleira; Técnicas de Manutenção e Conservação da
Habitação; Lar, Local Seguro e uma actividade de encerramento, que consistiu na ida ao “Flash
Bolling” em Cacia.
4.2. PROJECTO (RE)VIVER – ACÇÃO NOVOS RUMOS
A melhoria das condições de vida que se tem feito sentir na era moderna, aliada à evolução dos
meios técnicos e científicos, tem conduzido as sociedades contemporâneas ao aumento da
esperança média de vida da população. Assiste-se, portanto, na sociedade actual à crescente
emergência da população com mais de 65 anos, cujo envelhecimento, sendo reconhecido como
um

processo

características,

diferencial,

bastante

necessidades

e

variável

de

vulnerabilidades

indivíduo
específicas,

para

indivíduo,

designadamente

apresenta
ao

nível

económico, socio-familiar e de saúde.
Assim, têm sido adoptadas, um pouco por toda a Europa, diversas medidas políticas e sociais
destinadas à população idosa, no sentido de assegurar a qualidade de vida desta população e
minimizar eventuais situações de vulnerabilidade.
No âmbito da intervenção que vem sendo desenvolvida pela Divisão de Habitação Social nas
Urbanizações Sociais propriedade do Município, constata-se a existência de um número
significativo de idosos, residentes em Habitação Social, que não se encontram integrados em
nenhum equipamento especializado, que, usualmente, ocupam o tempo livre apenas nas
actividades domésticas, cuja retaguarda familiar é, frequentemente, escassa ou inexistente,
não beneficiando de redes sustentadas de sociabilidade, do que muitas vezes resultam situações
de isolamento, exclusão e auto-exclusão social.
Decorrente desta realidade, verificou-se a necessidade de se investir em actividades destinadas
à população idosa residente em Habitação Social, pelo que a Divisão de Habitação Social
dinamizou a Acção Novos Rumos, integrada no Projecto (Re)Viver. Esta iniciativa contou com a
participação de 50 idosos residentes em Habitação social, provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos e teve como objectivo valorizar o papel do idoso na sociedade,
combater mecanismos de isolamento, exclusão e auto-exclusão social, fortalecer redes de
sociabilidade e de laços comunitários, promovendo a ocupação do tempo livre da população
idosa, através da constituição de um espaço de convívio, proporcionando variadas experiências
lúdicas e culturais, usualmente, pouco acessíveis a esta população.
No que concerne às actividades dinamizadas nesta iniciativa, tendo em conta as características
e interesses da população-alvo, investiu-se num campo de férias não residencial, durante uma
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semana, que contemplou um passeio ao Santuário de Fátima, jogos tradicionais, apresentação
do filme “Canção de Lisboa”, atelier de pintura de peças em barro, passeio de moliceiro até S.
Jacinto e almoço convívio.
4.3. DIA EUROPEU DOS VIZINHOS – FESTA DOS VIZINHOS
No âmbito da iniciativa promovida pela CECODHAS.P – Comité Português de Coordenação de
Habitação Social, cujo início remonta ao ano de 2003 e que, em 2006, juntou seis milhões de
pessoas de 16 países diferentes da União Europeia, envolvendo 580 cidades, entre as quais,
Dublin, Paris, Bruxelas, Luxemburgo, Lisboa, Porto e Coimbra, a Câmara Municipal de Aveiro,
através da Divisão de Habitação Social aderiu à iniciativa e promoveu a Festa dos Vizinhos nas
Urbanizações de Santiago e Eixo. Este evento consistiu na promoção de um lanche partilhado de
convívio e foi realizado com a colaboração da Junta de Freguesia da Glória, Junta de Freguesia
de Eixo, Florinhas do Vouga, Escola EB 1 de Santiago e Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas,
entidade responsável pela animação que decorreu na Urbanização de Santiago. Os principais
objectivos foram, ajudar a despertar nos moradores o espírito de solidariedade e entreajuda;
promover relações de vizinhança saudáveis, fundamentais para a criação de laços e redes de
sociabilidade.
4.4. PROJECTO CRESCER
4.4.1. ACÇÃO “VIVER...AS FÉRIAS”
No âmbito do Projecto “Crescer”, realizou-se um Campo de Férias não residencial,
destinado a 22 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 10 e 15 anos de idade,
residentes na Urbanização de Santiago. O Programa, com a duração de duas semanas, integrou
actividades de praia, piscina, ateliês de bijuteria e bolas de malabarismo, cinema, pic-nic em S.
Jacinto, dinâmicas de grupo, minigolfe e visitas ludico-pedagogicas ao Parque Ornitológico de
Lourosa e Praia das Rocas.
A iniciativa surgiu da constatação da existência de um período das férias de Verão em
que a ocupação dos tempos livres das crianças e jovens não é assegurada por outras entidades
intervenientes na Urbanização de Santiago, emergindo a necessidade dinamizar actividades para
aquele período. A implementação do Campo de Férias assenta no princípio de que a promoção
da integração social das crianças e jovens passa pela criação de sinergias entre todos, incluindo
a sociedade civil, de modo a que a sua participação e integração em iniciativas e projectos do
seu interesse, contribua para contrariar processos de exclusão e auto-exclusão social.
A acção “Viver...as Férias” teve por base a construção de um espaço de convívio, através do
qual se procurou incentivar o sentido de inter-ajuda e convivência necessária à formação
integral das crianças e adolescentes e proporcionar um maior contacto e conhecimento
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integrado na exploração do Município Aveirense, bem como, da região circundante, onde as
actividades se desenvolveram, estimulando a participação activa dos jovens no seu processo de
desenvolvimento social e cultural, proporcionando a ocupação saudável dos seus tempos livres.
Pretendeu-se com esta actividade criar um espaço de convívio lúdico-pedagógico, desportivo e
cultural, proporcionando as mais variadas experiências educativas e recreativas num contexto
não formal, assente nos seguintes objectivos:
Promover maior proximidade entre os Serviços de Habitação Social e a população
infanto-juvenil residente na Urbanização de Santiago;
Promover a integração de crianças e jovens na comunidade através da participação
em iniciativas pedagógicas;
Apoiar as famílias, oferecendo alternativas de ocupação e formação das crianças e
jovens durante as interrupções lectivas;
Promover um conjunto de actividades lúdico-pedagógicas, de forma a estimular a
participação das crianças e jovens, prevenindo comportamentos de risco social;
Potenciar capacidades, fomentando a auto-estima e valorização pessoal, bem como o
comportamento assertivo no grupo;
Potenciar o conhecimento da área onde a actividade se desenvolve, nas suas
componentes histórica, cultural, paisagística, artística, social e económica;
Potenciar a correcta apropriação dos espaços existentes na Urbanização de Santiago e
outros espaços públicos;
Promover

actividades

e visitas

que,

por

carência

económica,

se

revelam,

habitualmente, inacessíveis à população-alvo.
4.4.2. “Acção Viver... a Adolescência“
Em parceria com o Centro de Saúde de Aveiro e o Instituto Português da Juventude, realizou-se
uma reunião com o IPJ com o objectivo definir estratégias e metodologias de intervenção
inerentes à temática da sexualidade e planeamento familiar tendo em vista a criação de um
grupo interpares constituído por adolescentes residentes em habitação social.
4.5. PROJECTO “VIVER..COM SABEDORIA”
No decorrer do ano de 2007 a Divisão de Habitação Social dinamizou do Projecto “Viver... com
Sabedoria”, o qual integrou duas Acções, cujos principais objectivos foram promover a
divulgação de informação e aquisição de conhecimentos, por forma a habilitar psicológica e
socialmente os moradores, tornando-os cidadãos de pleno direito. Investindo também na
promoção de redes de sociabilidade e no fortalecimento de laços comunitários entre a
população, reforçando os sentimentos de pertença e as capacidades individuais dos moradores,
evidenciando a importância da inter-ajuda.
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4.5.1. Acção “Viver...com Segurança”
Promovida pela DHS, em colaboração com as Divisões de Protecção Civil, Polícia
Municipal e Ambiente dinamizaram-se 4 sessões de esclarecimento e sensibilização para os
procedimentos a adoptar em caso de fuga de gás, incêndio, intoxicação e outras relacionadas
com questões de prevenção de acidentes e segurança. Estas sessões contaram com a
participação de 40 moradores residentes no complexo habitacional de Santiago e comunidade
em geral.
As temáticas abordadas foram as seguintes:
Prevenção e Segurança Doméstica, que incidiu na prevenção e segurança de acidentes
no interior das habitações, sobretudo nos casos relacionados com crianças e idosos;
Manuseamento de extintores;
Boas Práticas Ambientais, onde foram abordadas questões relacionadas com
reciclagem e medidas apropriadas para uso adequado da água electricidade;
Simulacro de fuga de gás, que decorreu no Bloco 6 da Urbanização de Santiago.
Estas acções de sensibilização tiveram como objectivos dotar os moradores do Complexo
Habitacional de Santiago e, comunidade em geral, de competências e conhecimentos que
permitam prevenir situações susceptíveis de risco, no interior das suas habitações e promover o
debate e a participação da comunidade na área temática da prevenção e segurança.
De referir que esta iniciativa integrou também, em todos os Blocos atribuídos em regime de
arrendamento da Urbanização de Santiago, a colocação e/ou recarregamento de extintores,
bem como, a colocação, de placas identificativas com os contactos de todos os serviços que
intervêm em situação de emergência, nomeadamente: INEM, CIAV, Bombeiros Velhos, Bombeiros
Novos, PSP, GNR, Protecção Civil Municipal, Nº de emergência para a protecção da Floresta
Contra Incêndios; Hospital Infante D. Pedro de Aveiro, SMAS, EDP, Lusitaniagás.
4.5.2. Acção “Viver...com Saúde”
No âmbito da Comemoração do “Dia Mundial da Alimentação” e, considerando as transformações
da sociedade contemporânea, com reflexos visíveis na alteração dos hábitos alimentares da
população que, tendencialmente, remete a substituição da cozinha tradicional por hábitos
consumistas de fast-food, a Divisão de Habitação Social, em colaboração com o Pelouro da
Saúde, dinamizou uma sessão de esclarecimento sobre a importância de uma alimentação
saudável, que teve como principais objectivos sensibilizar para a necessidade de adopção de
comportamentos e hábitos alimentares conducentes a uma melhor qualidade de vida, bem
como, alertar para os perigos de um padrão alimentar desequilibrado, que associado ao reduzido
nível de actividade física e elevado consumo de tabaco e álcool, potência o aparecimento de
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problemas de saúde relacionados com obesidade, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, e
consequentemente, o desenvolvimento ou agravamento das doenças cardiovasculares.
Esta iniciativa integrou também a realização de rastreios de despiste dos factores de risco das
doenças cardiovasculares, destinada a residentes em habitação social e comunidade em geral,
tendo contado com 160 participantes.
A sessão de esclarecimento foi constituída por 3 palestras, subordinadas aos temas “A
importância

da

alimentação

no

tratamento

da

diabetes”;

“Alimentação

e

doenças

cardiovasculares” e “Como comer para melhor viver”.
4.6 “II CONCURSO DE ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO DA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO”
O “II Concurso de Administrações de Condomínio da Urbanização de Santiago” foi dinamizado
pela Divisão de Habitação Social e visou promover a participação activa e implicação dos
moradores da referida Urbanização na gestão dos espaços comuns das habitações,
fundamentalmente, ao nível da sua organização e conservação, bem como, o fortalecimento das
relações de vizinhança, a convivência entre os moradores e o aumento da sua motivação e
participação na gestão do condomínio. O referido concurso destina-se a todas as Administrações
de Condomínio da Urbanização de Santiago dos blocos atribuídos em regime de arrendamento.
4.7. “NATAL URBANIZAÇÃO QUINTÃS”
A Divisão de Habitação Social, em parceria com a Junta de Freguesia de Oliveirinha,
dinamizou um convívio comunitário, nos espaços exteriores da Urbanização de Quintãs, com as
famílias aí residentes. Investindo no envolvimento da comunidade, pretendeu-se com esta
iniciativa a promoção de boas relações de vizinhança e estilos de vida saudáveis, através de
actividades direccionadas para a sensibilização de boas práticas ambientais numa lógica de
intervenção e integração social e comunitária assente em relações de proximidade entre
população, técnicos e Junta de Freguesia. Esta acção integrou a limpeza dos espaços comuns e
quintais,

colocação, ornamentação de árvore de Natal e construção de presépio naquela

Urbanização, ao que se seguiu um almoço convívio com a população residente na referida
urbanização e restantes participantes na iniciativa.
4.8. PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ACESSO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS
Distribuição de 225 bilhetes a moradores residentes nas Urbanizações de Eixo e Santiago, para
assistirem aos espectáculos dos Circos “Hugo Cardinali” e “Mundial”. Esta acção teve como
objectivo sensibilizar e aproximar os destinatários a eventos de âmbito sócio-cultural, bem
como promover um momento de convívio familiar e intergeracional, onde crianças, pais e avós
partilharam a experiência e o fascínio da vivência do circo.
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5. GESTÃO ECONÓMICA DAS HABITAÇÕES SOCIAIS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA
5.1. REGULAMENTO MUNICIPAL DAS HABITAÇÕES SOCIAIS PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE
AVEIRO
No sentido de promover uma gestão mais justa e eficiente do parque habitacional
propriedade da Autarquia e à semelhança do que tem vindo a suceder noutros Municípios como,
por exemplo, Porto e Vila Nova de Gaia, procedeu-se à elaboração do Regulamento Municipal
das Habitações Sociais propriedade do Município de Aveiro com a colaboração dos
Departamentos Jurídico, Projectos e Gestão de Obras Municipais e Económico-Financeiro.
Assim, o referido Regulamento surge como instrumento legal facilitador de uma melhor gestão
do parque habitacional, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social,
permitindo à Autarquia uma actuação mais justa perante as famílias com menos recursos, tendo
em vista a prossecução, entre outros, dos seguintes objectivos:
- uniformização dos diferentes regimes jurídicos existentes, através da actualização de todas as
rendas pelo Decreto Lei n.º 166/93, de forma a alcançar maior clareza, simplicidade, justiça e
eficiência na prossecução de objectivos sociais;
- clarificação das regras de uso das habitações, regulamentando as transferências a pedido do
arrendatário;
- melhor prossecução do interesse público, no que se refere às adequações de tipologia, de
modo a evitar a subocupação de fogos;
- definição dos deveres dos arrendatários;
- definição do uso das habitações no alcance de uma melhor conservação e zelo;
- definição quanto às obras a executar no interior e exterior das habitações;
- regulamentação das obrigações quanto ao uso das partes comuns;
- definição dos encargos de fruição das partes comuns;
- clarificação da transmissão dos direitos do arrendatário;
- maior operacionalização das questões relacionadas com o Despejo, sempre que o mesmo
decorra do consignado no novo RAU, do incumprimento do contrato de arrendamento ou de
outras consignadas no Regulamento.
Assim, na sequência da aprovação do Regulamento Municipal das habitações sociais, propriedade
do Município de Aveiro foi efectuada a actualização das rendas referentes às Urbanizações de
Santiago, Eixo, Eirol, Taboeira, Mataduços, Quintãs, S. Jacinto – Fases I e II, Novo
Empreendimento do Caião, prefabricados das Agras do Norte, Taboeira, Quintãs e Caião e
fracções implantadas no PIAS, Caião e Griné. Todo o regime de arrendamento destes
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empreendimentos foi uniformizado pelo Decreto-Lei nº 166/93 de 7 de Maio que institui a renda
apoiada, tendo-se procedido às seguintes diligências:
5.2. Envio de ofício a solicitar a entrega de documentação para efeitos de actualização dos
processos de morador, tais como, composição do agregado familiar, situação na profissão,
habilitações literárias, sistemas de saúde e rendimentos de todos os elementos que integram o
agregado familiar – Declarações de IRS referentes ao ano de 2006. Os questionários de
caracterização do agregado familiar foram autenticados pelas respectivas Juntas de Freguesia;
5.3.Reunião com moradores que efectuavam pagamento da Renda Técnica para apresentação da
documentação necessária para a instrução dos respectivos processos e actualização das
respectivas rendas;
5.4. Criação de Base de Dados em Excel para cálculo da renda apoiada;
5.5. Informatização de rendimentos e demais informação necessária para cálculo da renda;
5.6. Análise de resultados obtidos;
5.7. Emissão de Ofícios para comunicação do valor da Renda Técnica e valor da Renda Apoiada;
5.8. Procedeu-se à sistematização e actualização de toda a informação referente a moradores
com rendas em atraso, referente ao ano de 2007;
5.9. Acompanhamento de 80 Planos de Liquidação de Dívida referentes a rendas em atraso.
Destes, 16 foram subscritos em 2007, sendo de realçar que para tal é necessária a realização de
contactos sistemáticos com os moradores no sentido de sensibiliza-los para a necessidade de
procederem à liquidação das dívidas de renda, através de prestações compatíveis com a
capacidade financeira dos respectivos agregados familiares;
5.10. Envio de ofícios aos moradores, que não procedem, regularmente, ao pagamento da
renda, a advertir da necessidade do cumprimento do respectivo pagamento da renda e das
consequências que possam daí advir;
5.11.

Procedeu-se

ainda,

à

reavaliação

mensal

das

rendas

dos

moradores

que,

comprovadamente, se encontram em situação de Desemprego, Baixa Médica e cumprimento de
Serviço Militar Obrigatório;
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6. INVENTÁRIO DOS FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL
Na sequência da elaboração de base de dados dos fogos de habitação social, propriedade desta
Autarquia, que integra a identificação e registo exaustivo de todas as fracções e habitações
unifamiliares, titulares dos Contratos de Arrendamento, elementos de identificação pessoal e
fiscal, data de ocupação, tipologias, áreas e outra informação pertinente relativamente à
ocupação dos fogos, a DHS procede à sua actualização mensal, de acordo com as alterações que
vão surgindo, designadamente em função de realojamentos, adequações de tipologia,
transferências e resgate de habitações.

7. ARTICULAÇÃO/ COLABORAÇAO COM OUTRAS DIVISOES DA AUTARQUIA E PARCERIAS
EXTERNAS
7.1. Rendimento Social de Inserção
No âmbito da parceria instituída entre esta Câmara Municipal e o Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Aveiro registou-se a participação de um Técnico Superior
desta Divisão no Núcleo Local de Inserção, que reúne, semanalmente, à 4ª Feira e funciona
como espaço de debate e reflexão para a definição de estratégias de intervenção adequadas aos
beneficiários que subscrevem os respectivos Acordos de Programa de Inserção, os quais
preconizam, fundamentalmente, medidas de inserção no sentido da inclusão sócio-económica
dos Cidadãos beneficiários desta Política Social. No que se refere à área temática da Habitação
Social, fundamental no processo de inclusão da população mais vulnerável à pobreza e exclusão
social, são sinalizadas as situações de maior precariedade habitacional e encaminhadas para
esta Divisão no sentido de se proceder à sua avaliação. Não menos importante e revelando-se
como estratégia fundamental no combate à liquidação das rendas em atraso e, sob proposta
apresentada por esta Divisão, tem-se mobilizado os recursos humanos envolvidos no processo,
através dos quais se veicula informação no sentido de todos os beneficiários da prestação
pecuniária de RSI e simultaneamente inquilinos desta Autarquia, subscreverem nos respectivos
Acordos de Programa de Inserção, acções conducentes tendo em vista a sensibilização para a
liquidação das dívidas referentes a rendas em atraso, através da elaboração de Planos de
Liquidação de Divida.
Ainda, ao nível da parceria, esta Divisão acompanhou 9 processos familiares de RSI. Destes, 7
dizem respeito a famílias residentes nos monoblocos implantados nas Agras do Norte e 2
correspondem a famílias residentes na Freguesia de São Jacinto, sendo que, uma reside na
Urbanização Social.
O acompanhamento dos processos de RSI pressupõe as seguintes diligências:
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•

Visitas domiciliárias para a elaboração de Informações Sociais, Fichas de Processo
Familiar, Reavaliações Oficiosas e sistematização de informação para efeitos
estatísticos;

•

Informações sobre Pedidos de Apoios Complementares;

•

Subscrição e acompanhamento do desenvolvimento das acções elencadas nos
Acordos de Programa de Inserção.

7.2. Viver a Idade
Colaboração no referido projecto, dinamizado pela Divisão de Acção Social, através da
participação nas seguintes actividades: Participação na comemoração do “Dia dos Avós”, “Dia
Mundial do Turismo” “Dia de São Martinho” e participação na Festa de Natal.
7.3. Rede Social
No âmbito da Rede Social, sob gestão da Divisão de Acção Social, esta Divisão integra o Grupo
Temático da Habitação e das Minorias Étnicas do Concelho, tendo participado em várias reuniões
de trabalho.
Decorrente da intervenção social levada a cabo pela Rede Social e ao nível do Grupo de
Trabalho de apoio à Rede, esta Divisão, participou em 16 reuniões.
7.4. Acompanhamento de Processos Familiares cujos alojamentos carecem de requalificação
e intervenção social
No âmbito do acompanhamento de processos de obras foram realizadas 5 reuniões com vários
parceiros, nomeadamente, Departamento de Serviços Urbanos, Divisões de Polícia Municipal e
Ambiente, Fundação CESDA, Conferência Vicentina de Esgueira, Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Aveiro, Juntas de Freguesia de Cacia e Esgueira, Hospital
Distrital Infante D. Pedro, Centro de Saúde e Ministério Público de Aveiro, para que, através de
uma acção concertada, seja facilitado aos munícipes, o acesso às mínimas condições de
habitabilidade, sobretudo ao nível da higiene, salubridade e requalificação dos espaços
habitacionais.
7.5. Encontros Temáticos – Projecto “Novas Sendas”
A Caritas Diocesana de Aveiro, no âmbito do Projecto “Novas Sendas”, promoveu um Encontro
Temático, subordinado ao tema “Igualdade de Oportunidades”, que decorreu no dia 6 de
Dezembro no pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Foi dirigido
convite a esta Divisão para participar com uma comunicação no painel “As diferentes áreas em
promoção – princípios a intervir”, pelo que a Chefe da Divisão de Habitação Social participou na
qualidade de oradora com a seguinte comunicação: “Habitação Social: uma resposta de
responsabilidade partilhada”
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7.6. Projecto Hortas Sociais
Em colaboração com a Divisão de Ambiente, e no âmbito do Projecto “Hortas Sociais” realizouse uma visita conjunta aos quintais das Urbanizações Unifamiliares, propriedade da Autarquia.
7.7. PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
No âmbito da parceria com a Divisão de Ambiente relativamente ao plano, em epígrafe, esta
Divisão participou numa reunião, para debater questões inerentes às áreas de Educação
Ambiental e Área Sociedade.
7.8. PORI - PLANO OPERACIONAL RESPOSTAS INTEGRADAS
No âmbito do PORI enquanto medida estruturante ao nível da intervenção integrada no que se
refere ao consumo de substâncias psicoactivas, foram cedidos dados para elaboração de
diagnóstico detalhado, da problemática em algumas freguesias do Concelho de Aveiro,
nomeadamente, Vera Cruz, Glória, Santa Joana, Aradas e São Bernardo.
Neste contexto, foram realizadas duas reuniões relativas à Freguesias da Glória e Santa Joana,
respectivamente, onde estão implantados a Urbanização de Santiago e os Bairros do Caião,
Griné e Cova do Ouro.
7.9. REAPN - AVEIRO
Participação da DHS no workshop “A Importância de Todos para a Concretização de uma
Estratégia Europeia de Inclusão Social” e em 2 encontros no âmbito do Projecto “Isto Incluime”. Procedeu-se ainda, à mobilização e acompanhamento de moradores, residentes na
Urbanização de Santiago, que integraram actividades promovidas pela Divisão, tendo em vista a
sua participação em 2 Workshops, promovidos pela REAPN Aveiro.

8. INFORMAÇÕES/ OFÍCIOS ELABORADOS PELA DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
Decorrente de atendimento ao público, solicitações de entidades várias e de particulares,
designadamente, de munícipes e inquilinos da Autarquia, foram recepcionados na Divisão de
Habitação Social 447 requerimentos, tendo sido expedidos 601 Ofícios, referentes aos
requerimentos recepcionados e outras situações, as quais pressupõem a realização de diligências
várias, nomeadamente, visitas domiciliárias, articulação com outras entidades e/ou Divisões da
Autarquia e atendimentos a moradores, entre outras que, usualmente, culminam na elaboração
de informações de vária índole, conforme se descreve no gráfico XII:
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Gráfico XII - Informações
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Em 2007 foram elaboradas 406 Informações, das quais 101, dizem respeito a manutenção e conservação das habitações
sociais, 47 são referentes a rendas, 72 a Informações Sociais decorrentes de novos pedidos de habitação, objecto de
visita domiciliária e avaliação sócio-económica e habitacional, e, 186 informações, relativas a aditamentos a situações
já informadas, transferências de habitação e adequações de tipologia, actividades promovidas pela DHS, Processos de
Obras, PALOP’s, Administrações de Condomínio, entre outras.

9. ESTÁGIOS CURRICULARES
No âmbito da colaboração que vem sendo estabelecida com o Instituto Superior Miguel Torga,
foi efectuada orientação e acompanhamento técnico-profissional de duas estagiárias
curriculares da Licenciatura em Serviço Social – área de Segurança Social, cujos relatórios de
Estágio foram subordinados às temáticas da Terceira Idade:
(Qual) idade...para envelhecer e Habitação Social – Aborda a questão das problemáticas
associadas à terceira idade em contexto de Bairro Social, focando a área de estudo ao nível da
caracterização da população idosa residente na Urbanização de Santiago e a avaliação da rede
de recursos desta população a nível familiar e institucional;
Das Políticas de Habitação ao Realojamento das Famílias em Habitação Social no Concelho de
Aveiro – Aborda as Políticas de Habitação Social focando a área de estudo ao nível da
identificação e caracterização das famílias realojadas pela Câmara Municipal no período
compreendido entre Janeiro de 2005 e Março de 2007, no sentido de aferir o grau de (in)
satisfação das famílias objecto de realojamento face às metodologias adoptadas e segundo a
perspectiva técnica.
10. ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Nome do Funcionário

Acção de Formação

Datas

Clotilde Fonseca

- “ Gestão da Formação Profissional”– Edição única - promovida pela AMRia

17/09/2007 a 19/09/2007

Maria Irene Bártolo

- “2º Congresso Nacional de Habitação Social” em Tomar – Promovida pela CECODHAS

12/03/2007 a 13/03/2007

- “Mediação de Conflitos: um novo paradigma de intervenção na prevenção, gestão e

24/01/2007 a 25/01/2007

Patrícia Ferreirinha

resolução da conflitualidade” – promovida em parceria pela Associação Forum Mediação;
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Centro Social e Paroquial Vera Cruz, Câmara Municipal de Aveiro e Núcleo Distrital de

26/03/2007 a 30/03/2007

Aveiro.
- “Gestão Prática de Conflitos – 4ª edição” – promovida pela AMRia

07/07/2007

- Workshop promovido pela REAPN – Aveiro, Projecto “Isto Incluí-me”.

Rosa Marisa Parada

- “Dia Internacional da Tolerância”, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro.

16/11/2007

- “2º Congresso Nacional de Habitação Social” em Tomar – Promovida pela CECODHAS

12/03/2007 a 13/03/2007

- “Gestão de Tempo” – promovida pelo AMRia
- III Encontro Regional: "Inserção: Reflexão e contributos para a concretização de

26/02/2007 a 02/03/2007

oportunidades de mudança".

21/05/2007

- Encontro promovido pela REAPN, no âmbito do Projecto “Isto Inclui-me”.
- “Dia Internacional da Tolerância”, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro.

11/07/2007
16/11/2007

- Seminário Internacional – “Mediação de Conflitos: um novo paradigma de intervenção
Sílvia Ribeiro

na prevenção, gestão e resolução da conflitualidade” – promovida em parceria pela

24/01/2007 a 25/01/2007

Associação Forum Mediação; Centro Social e Paroquial Vera Cruz, Câmara Municipal de
Aveiro e Núcleo Distrital de Aveiro.
- “Dia Internacional da Tolerância”, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro.
16/11/2007
Susana Esteves

- “Técnicas de Condução de Reuniões”

19/03/2007 a 23/03/2007

- 1º encontro de promovido pela REAPN, no âmbito do Projecto “Isto Inclui-me”

13/06/2007

- “Dia Internacional da Tolerância”, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro.
16/11/2007
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6.4. - SAÚDE
___________________________________________________________________________________

O presente relatório diz respeito às actividades desenvolvidas pelo Pelouro da Saúde no
ano 2007.
No que diz respeito a este período, foram muitas as acções nas quais o Pelouro da Saúde
interveio, quer como promotor principal quer em parceria com diversas entidades externas ou
serviços autárquicos.
Na área da saúde, todas acções levadas a cabo são relevantes; no entanto, é de
destacar algumas dessas acções, nomeadamente as acções “Verão Sem Escaldão” e
Comemoração Nacional do “Dia Mundial da Hipertensão” pela projecção nacional que
tiveram e nas quais Aveiro foi protagonista desta comemoração. Outras acções destacam-se
pela sua amplitude e por constituírem um marco para o desenvolvimento da saúde, caso da
Adesão à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, cuja concretização teve lugar no passado
mês de Outubro, mas cujos benefícios se farão sentir ao longo de vários anos, pois será criado o
projecto e o Gabinete Aveiro Cidade Saudável, valorizando assim a contribuição do Município na
área da saúde e na promoção de estilos de vida saudável.
Outras ainda se destacam pelo seu impacto; é o caso da aplicação

das recentes

disposições legais sobre o uso de tabaco no interior dos edifícios autárquicos.

ACTIVIDADES
•

Projecto “ Adesão à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis”
-

Participação no II Fórum da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, que
teve lugar nos dias 25 e 26 de Outubro últimos em Viana do Castelo;

-

Participação na Reunião da Assembleia Intermunicipal dos Municípios
que integram a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, realizada em 25
de Outubro de 2007. Realce-se que um dos pontos da agenda de
trabalho era a proposta de adesão efectiva do Município de Aveiro à
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, tendo esta sido aprovada por
unanimidade;

-

Aprovação da proposta de adesão do Município de Aveiro à Rede
Portuguesa de Cidades Saudáveis, por parte da Assembleia Municipal,
em 13 de Julho de 2007;
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-

Aprovação da proposta de adesão do Município de Aveiro à Rede
Portuguesa de Cidades Saudáveis em Reunião de Câmara de 5de
Fevereiro de 2007;

-

Preparação do dossier de adesão à Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis.

•

Gripe das Aves
-

Acompanhamento permanente da situação;

-

Promoção de uma reunião, realizada a 28 de Novembro de 2007, do
Grupo Restrito de Acompanhamento Municipal da Gripe Aviária;

-

Reunião do Grupo de Acompanhamento Municipal da Gripe Aviária, que
teve lugar a 26 de Fevereiro de 2007.

•

Proibição do uso de tabaco nos edifícios municipais
-

Coordenação da implementação das medidas tendentes à efectiva
entrada em vigor das normas que proíbem o uso de tabaco no interior
dos edifícios municipais;

-

Promoção de actividades complementares, com vista ao cumprimento
da Lei nº 37/2007 de 14 de Agosto;

-

Apresentação de proposta para proibição do uso de tabaco nos edifícios
municipais – INFORMAÇÃO27SAÚDE07 e INFORMAÇÃO33SAÚDE07 - ,
aprovadas nas Reunião de Câmara de 17 de Setembro e 5 de Novembro
respectivamente.

•

Apoio à ADASCA – Assoc. de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro
Concessão de apoio logístico às actividades inerentes à colheita de Sangue,
realizada no dia 29 de Dezembro de 2007.

•

Rede Social – Grupo de trabalho
Participação na reunião do Grupo 4 - Cidadania Activa/Estilos Vida
Saudáveis, que teve lugar a 22 de Outubro de 2007.
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•

Comemoração do “Dia Mundial da Alimentação-16 de Outubro”
-

Co-organização, juntamente com a Divisão de Habitação Social, de um
seminário sobre “alimentação saudável”;

-

Realização de um rastreio aos factores de risco da doença
coronária e aos índice de massa corporal e peso.

•

Comemoração do “Dia Mundial do Coração-30 de Setembro”
-

No âmbito da comemoração desta efeméride, promoveu-se, em 30 de
Setembro de 2007, a prática de algumas actividades desportivas em
parceria com a Divisão do Desporto, visando incentivar a população para
a adopção de estilos de vida saudáveis.

•

Comemoração do “Dia Europeu Sem Carros-22 de Setembro”
-

Realização de actividades de rastreio aos factores de risco da doença
coronária;

-

Realização, em parceria com algumas entidades comerciais ligadas ao
ramo da óptica, de rastreios à acuidade visual.

•

Evento “Congresso Internacional sobre Planeamento Urbano - Avaliação do
Impacte na Saúde - 23 de Outubro”
-

Concepção, em parceria com a Divisão do Centro Cultural e de
Congressos e Gabinete de Design, de um poster sobre Aveiro para expor
no local de realização do evento, realçando as boas práticas de
planeamento urbano existentes, demonstrativas de uma preocupação
crescente e constante na implementação de soluções do foro urbanístico
que visem a melhoria constante da qualidade de vida dos seus cidadãos.

•

Campanha Anti-Estigma Pró-Saúde Mental
-

Disponibilização de 10 mupis, pelo período de 1 ano, para colocação de
cartazes concebidos pela Associação de Apoio às Pessoas Com Doença
Mental Grave, no âmbito da Campanha Anti-Estigma Pró-Saúde Mental.
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•

Prevenção do Cancro da Mama
-

Apoio logístico prestado à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito
de uma campanha de educação e diagnóstico precoce contra o Cancro
da Mama.

•

Dossier “Farmácias”
-

Emissão de parecer sobre a proposta de mapa de serviço de farmácias
em regime permanente e regime de disponibilidade, a vigorar durante o
ano 2008 no Município de Aveiro;

-

Emissão de parecer sobre as condições a ter em conta na instalação de
novas farmácias;

-

Estudo prévio para avaliação da viabilidade para a instalação de novas
farmácias no Município.

•

Preparação das G.O.P para 2008
-

Prossecução dos trabalhos de preparação do orçamento para 2008, no
que diz respeito ao Pelouro da Saúde.

•

Evento “Verão Sem Escaldão”
-

Realização do evento “Verão Sem Escaldão”, levado a cabo na Praia de
S. Jacinto durante os meses de Julho e Agosto; tal teve como objectivo
a prevenção primária de Cancro da Pele, através da divulgação e
promoção das medidas de protecção adequadas ao convívio com o sol,
minimizando o risco de cancro da pele a curto, médio e longo prazo;

-

Preparação da candidatura da actividade em causa para apresentação
ao “Programa Bandeira Azul 2007”.

•

Evento “Animação das Freguesias”
-

Participação, através da realização de rastreios, no evento em causa,
realizado a 1 de Julho de 2007.
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•

Seminário “Higiene e Segurança Alimentar”
-

Participação, a título de moderador convidado, no seminário “Higiene e
Segurança Alimentar”, realizado a 27 de Junho de 2007.

•

Dia Mundial do Dador
-

Apoio logístico, através da cedência dos pequeno e grande auditórios do
Centro Cultural e de Congressos, à Associação de Dadores de Sangue do
Concelho de Aveiro, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do
Dador que teve lugar a 14 de Junho de 2007.

•

Atribuição de subsídios
-

Concessão de subsídio, no valor de €250, à Liga dos Amigos do Coração Aveiro;

-

Concessão de subsídio, no valor de €350, à Associação de Dadores de
Sangue do Concelho de Aveiro.

•

Passeio de cicloturismo
Apoio logístico à organização de um passeio de cicloturismo, realizado a 20
de Maio último.

•

Comemoração nacional do “Dia Mundial da Hipertensão”
-

Comemoração do “Dia Mundial da Hipertensão”, a 17 de Maio de
2007; no âmbito deste evento, foram levadas a cabo várias actividades,
destinadas a diferentes públicos-alvo. Este evento contou com a
participação de cerca de 1500 pessoas, das quais cerca de 1000 se
submeteram a rastreios aos factores de risco da doença cardíaca.
Realce-se o facto deste evento ter sido noticiado pela imprensa
nacional e ter tido cobertura televisiva.

•

Participação em reuniões de trabalho
-

Participação em reuniões de trabalho com elementos da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão;
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-

Participação numa reunião, promovida pela Associação Nacional de
Municípios Portugueses, sobre a problemática da reestruturação da rede
de urgências e encerramento dos S.A.P´s;

-

Participação em reunião, com vista a colaborar na organização de um
seminário sobre Higiene e Segurança Alimentar;

-

Participação numa reunião com um representante da ADASCA –
Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro;

-

Participação numa reunião com um representante da Associação
Portuguesa de Hipertensão - Delegação Regional de Coimbra;

-

Participação em reuniões de preparação da programação da “Semana
Verde”.

•

Conferência sobre Obesidade Infantil-Juvenil
-

•

Apoio na divulgação do evento, que se realizou a 24 de Março de 2007.

Comemorações da “SEMANA VERDE”
-

Organização de actividades, cuja realização se inseriu na programação
da “Semana Verde”, nomeadamente:
▪rastreios aos factores de risco das doenças cardiovasculares,
realizados a 19 e 22 de Março de 2007;
▪rastreio à acuidade visual, realizado a 20 de Março de 2007;
▪rastreio à Osteoporose, realizado a 20 de Março de 2007.

•

Despachos
-

Emissão de pareceres sobre assuntos relativos à área da saúde.
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6.5. - PLANEAMENTO, HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA
6.5.1. – PLANEAMENTO
___________________________________________________________________________________
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: PROT - Centro
Participação no desenvolvimento dos trabalhos do PROT Centro – Plano Regional de
Ordenamento do Território do Centro, nomeadamente assessorando o Sr. Vice-Presidente, Eng.º
Carlos Santos, representante do município na Comissão Mista de Coordenação (CMC),
preparando as matérias a apresentar como contributo final do município aos conteúdos do plano
e dos sub-temas, bem como as matérias para o sub-tema “Acessibilidades e Mobilidades” em
que Aveiro representa a NUT III Baixo-Vouga;
Principais acções e reuniões:
2ª Reunião Plenária da CMC – 26 de Fevereiro de 2007 – Castelo Branco
3ª Reunião Plenária da CMC – 27 Junho de 2007 – Leiria
1ª Reunião da Sub - Comissão 4, Acessibilidades e Mobilidade – 27 de Março de 2007 - Coimbra
!ª CMC Territorial, Centro Litoral – 31 de Outubro de 2007 – Figueira da Foz
Sessão de Trabalho “Estrutura e Montagem de sistemas Intermunicipais de Transporte Público” –
3 de Dezembro de 2007 – Coimbra
Seminário Temático “Oportunidades e Potencialidades de Dinamização das Infra-Estruturas
Regionais de Transporte Aéreo” – 14 de Dezembro de 2007 – Coimbra
Para cada uma destas acções foi preparado material de apoio e de cada uma foi feito relatório
oportunamente entregue ao executivo.
Em Dezembro de 2006, o departamento elaborou o 1º conteúdo ao PROT-C, compilando os
objectivos, programas e projectos em desenvolvimento no município. Com a publicação do
PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e do QREN – Quadro de
Referência para a Estratégia Nacional, foi sentida a necessidade de, numa equipa mais alargada,
compilar, enquadrar e priorizar as intenções do município, delineando o que poderá ser o Plano
de Acção até 2013 e enquadrar as candidaturas a financiamento naquele quadro.
Deste trabalho de sistematização foi elaborado o documento final, entregue à equipa de
elaboração do PROT-C, com referência às fichas de projecto, que a seguir se transcreve:
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Contributo final para o Plano Regional de Ordenamento do Território - Centro
MUNICÍPIO de AVEIRO
Síntese de objectivos, programas e projectos de desenvolvimento e interesse para o concelho de
Aveiro.
1. Sub-tema ESTRUTURA ECOLÓGICA E UNIDADES DE PAISAGEM
1.1 Enquadramento
Unidades identificadas:
Ria de Aveiro
Dunas de S. Jacinto
Pateira
Baixo Vouga
Estrutura verde e espaços rurais
Corredores Ecológicos;
Para além de todas as outras salvaguardas legalmente estabelecidas, a Ria de Aveiro (ZPE) é a
mais marcante das estruturas ecológicas e, sem dúvida a maior referência paisagística, que
certamente será objecto de atenção especial no âmbito do PROT. É a mais marcante
singularidade na paisagem de Aveiro.
1.2 Estratégia
•

Defender e promover os valores naturais e a paisagem rural (contraponto da paisagem
urbana) nas suas dimensões ambiental, cultural, científica e económica enquanto
suportes de desenvolvimento sustentável e integrado.

•

Defender e promover a Ria como espaço singular de grande valor cultural, científico e
económico, que identifica a Região e a Cidade, valorizando-a como um todo ecológico e
paisagístico onde as diversas actividades devem ser compatibilizadas e subordinadas a
princípios de desenvolvimento sustentável.

1.3 Objectivos
•

Desenvolver uma intervenção institucional coordenada no sentido de defender a
integridade e identidade da estrutura ecológica e das unidades de paisagem comuns aos
diversos municípios da região.

•

Desenvolver uma intervenção institucional que promova uma estratégia global para todo
o sistema lagunar incluindo as respectivas frentes ribeirinhas e, desta forma, concretize
uma intervenção coordenada de valorização cultural e cientifica da Ria e da sua
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utilização social e económica, compatível com as suas capacidades e equilíbrio
ecológico.
1.4 Programas/ Projectos/ Acções (em curso e previstos)


Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria – Unir@ria, no âmbito da A.M. Ria



Plano Regional de Ordenamento florestal do Centro litoral (M.A.R.N.P - Direcção Geral dos
Recursos Florestais)



Plano Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (C.M.A.)



Plano de Urbanização da Polis de Aveiro; (C.M.A.) (Nota: as fichas de projecto são
identificadas no sub-tema SISTEMA URBANO)



Pista Olímpica de Remo do Rio Novo do Príncipe (C.M.A.)


Pista Olímpica de Remo e canoagem do Rio Novo do Príncipe - 1ªFase - Ficha 1.1



Pista Olímpica de Remo e canoagem do Rio Novo do Príncipe - 2ªFase - Ficha 1.2



Acessibilidades à Pista de Remo - Ficha 1.3



Estudo e Ordenamento do Salgado Sul - Ficha 4;



Revitalização do Salgado Aveirense: Estudo e Implementação - Ficha 5



Agência de Energia do Baixo Vouga - Ficha 6



Energia das Marés - Ficha 7



Via Panorâmica Aveiro – Ílhavo (frente ribeirinha Aveiro-Ilhavo), ordenamento de marginal
para utilização lúdica, cultural e desportiva;(C.M.A. / C.M. Ílhavo) – Ficha 17;



Estratégia para a Educação e Sustentabilidade – Ficha 22



Desassoreamento e Qualificação do Lago Paraíso - Ficha 26;



Parque Eólicos - Ficha 27



Pateira de Fermentelos - Ficha 28



Centrais de Dessalinização de espaços verdes para rega – Ficha 39



Projecto Agrícola do Baixo Vouga Lagunar – Ficha 45



Corredores Ecológicos – Ficha 50

2. Sub-tema ESTRUTURA PRODUTIVA
2.1 Enquadramento
A região de Aveiro afectada, pela crise nacional e por importantes mudanças no sector
económico, nos sectores das pescas, da construção e reparação naval, da agricultura e da
produção leiteira, sectores tradicionalmente fortes na economia, apresenta novas dinâmicas
quer ao nível industrial, nomeadamente no ramo da cerâmica,

telecomunicações e na

electrónica, quer ao nível do sector terciário, que constitui actualmente o sector de actividade
mais representativo do concelho.
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Apesar disso, a zona do Vale do Vouga mantém ainda alguma agricultura tradicional a tempo
inteiro, sendo que o projecto de emparcelamento do Baixo Vouga vem constituir um importante
contributo para a sua rentabilização e consequente manutenção.
Por outro lado, num contexto de competitividade económica crescente, a capacidade de
atracção de investimento estruturante e a aposta nas potencialidades, vocação e diferenciação
locais, são determinantes no alcance dos objectivos

de crescimento e desenvolvimento

pretendidos para o concelho.
Neste quadro, beneficiando da evolução do seu posicionamento no contexto da rede urbana
nacional e em particular na Região Centro, assente em corredores de acessibilidade e
transportes estruturantes do território nacional, e da sua forte capacidade demonstrada de
adaptação às alterações do quadro económico, Aveiro pretende afirmar-se como o centro/pólo
de serviços qualificados de uma região alargada, potenciando a tercearização crescente que o
concelho tem verificado e a sua vocação empreendedora, agora valorizada por uma mão-deobra qualificada e especializada.
2.2 Estratégia
•

Aveiro pretende afirmar-se como centro pólo de serviços qualificados de uma região
alargada, potenciando uma tercearização crescente, a sua vocação empreendedora e
mão de obra qualificada e especializada.

•

Aveiro, centro aglutinador da vida económica e de negócios da Região, pretende-se
melhorar a capacidade competitiva de Aveiro a nível regional e nacional reforçando o
seu papel no apoio ao desenvolvimento económico e a sua centralidade, assente em
corredores de acessibilidade e transportes estruturantes do território nacional.

•

Aveiro cidade do conhecimento e inovação, pretende-se potenciar e desenvolver uma
economia assente na diversidade, conhecimento e inovação, tirando partido da
concentração de instituições e organismos e empresas que se destacam pelas
especificidades e vocação neste domínio, nomeadamente (Universidade de Aveiro e
Institutos Superiores, PT inovação, AIDA, Rota da Luz e empresas de referência nas áreas
de telecomunicações e TIC’s)

•

Apostar na promoção de dinâmicas eco-industriais com benefícios económicos para as
empresas

com

base

na

introdução

de

mecanismos

de

reforço

da

eficácia

ambiental.Nesten âmbito, pretende-se desenvolver um Parque Ambiental que acolha
empresas com fortes preocupações ambientais e potenciar o surgimento de iniciativas
empresariais neste domínio.
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2.3 Objectivos
•

Valorizar e desenvolver os factores de excelência apoiando as estruturas de ciência e
tecnologia e a sua articulação;

•

Valorizar e dinamizar o tecido empresarial, através do reforço de coesão empresarial,
da capacidade de inovação e modernização;

•

Promoção do Empreendorismo local;

•

Reforçar áreas de acolhimento empresarial;

•

Promover dinâmicas eco-industriais com base na introdução de mecanismos de reforço
da eficácia ambiental – Rede Eco-Industrial de Aveiro

•

Reforçar as funções logísticas da cidade (porto comercial)

•

Revitalizar sectores tradicionais (pesca, agricultura, salicultura, reparação naval e
cerâmica)

2.4 Programas/Projectos/Acções


Modernização da Gestão das Infra-estruturas de água e saneamento – Fichas 8.1 a 8.5



Potencial Humano (Património edificado e Cultura Naval) – Fichas 9.1 e 9.2



Aveiro Empreendedor - Ficha 10



Rede Eco-Industrial de Aveiro (Simbiose Industrial):
o

Parque Industrial Intermunicipal – Ficha 11.1

o

Alargamento das Zonas Industriais Existentes – Ficha 11.2

o

Parque Ambiental de Aveiro – Ficha 11.3



Promover a Cidade de Aveiro a Investidores externos à região – Ficha 12



Aveiro Convention & Visit Bureau – Ficha 13



Energia Solar e Eficiência Energética - Ficha 21



Marca Aveiro – Ficha 29

3. Sub-tema SISTEMA URBANO
Aveiro – Cidade com qualidade de vida
3.1 Enquadramento
O concelho de Aveiro tem uma população de 73 350, tendo a cidade cerca de 47 000 habitantes,
capital do distrito, é o centro de uma região de base económica diversificada mas fortemente
industrializada, apostada na qualidade ambiental proporcionada pelo sistema da Ria, do Baixo
Vouga e do espaço agrícola, pela qualidade urbana da Cidade, e pelas formas peculiares do
habitat tradicional.
Aveiro pode ser considerada o centro de uma região com uma capacidade de influencia num
universo de 450 000 habitantes. A denominada “constelação urbana de Aveiro”, apesar de
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policentrada, encontra nesta cidade o principal referencial identitário, pelo que deverá assumir
o papel central no sistema urbano regional.
3.2 Estratégia
•

Aveiro – uma cidade com crescente qualidade de vida, socialmente integrada, que se
afirme como centro de intermediação entre a Região e o exterior, e como pólo de
dinamização económica, social, cultural e desportiva.

•

Aveiro – Capital da modernidade como exemplo para as cidades médias, uma cidade
sustentável em termos ambientais e, sobretudo, referência como cidade de grande
urbanidade.

•

Consolidar a personalidade histórica e valorizar as singularidades de Aveiro como Cidade
da Ria. Um projecto urbano inovador aproveitando as condições geográficas,
paisagísticas e ambientais, e a presença da Ria.

3.3 Objectivos
•

Desenhar uma nova dimensão da cidade garantindo a coesão urbana e social, mantendo
o seu carácter de cidade média sustentável.

•

Reestruturar e revalorizar o Centro da Cidade adequando-o às exigências funcionais,
sociais e culturais da nova dimensão de Aveiro, e ao reforço da sua centralidade
regional.

•

Investir na qualidade do desenho urbano, na qualificação do espaço público, na
reabilitação dos centros urbanos, incluindo centros de freguesia, na protecção do
património, na adopção de políticas de mobilidade sustentável, tendente à melhoria da
qualidade de vida.

•

Atrair os equipamentos estruturantes para a região em parceria. (U.A., Associações
culturais, etc)

•

Ligar a cidade à Ria e revalorizar os canais e a água na imagem da cidade.

•

Valorizar o património urbanístico e arquitectónico da Cidade.

•

Construir os novos espaços públicos centrais.

•

Reorganizar a circulação e os sistemas de transportes, incentivando alternativas ao
transporte individual.

•

Reforçar e diversificar a oferta de habitação com vista à fixação da população jovem e
de quadros qualificados e à resolução de problemas sociais existentes.

•

Criar melhores condições de acessibilidades à zona Nascente da cidade, e melhores
articulações com o centro.
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•

Implementação do Parque Desportivo de Aveiro, enquanto equipamento de nível
regional.

•

Implementação do Programa Polis para Aveiro, enquanto qualificador da cidade, em
particular na sua relação com a água.

•

Valorizar o desenvolvimento das modalidades náuticas, como factor catalizador e
potenciador do aproveitamento da Ria.

•

Contenção dos perímetros urbanos, por oposição à dispersão.

3.4 Programas/ Projectos/ Acções


Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro



Plano de Pormenor do Centro de Aveiro



Plano de Urbanização do Parque Desportivo de Aveiro



•

Parque Desportivo de Aveiro – Ficha 2

•

Campo de Golfe do PDA – Ficha 2.1

•

Projecto de Integração Paisagística no PDA - Ficha 2.2

•

Hotel 4 estrelas – Ficha 2.3

•

Arruamento 2 – Ficha 2.4

•

Arruamento 3 – Ficha 2.5

•

Construção do gasoduto – Ficha 2.6

•

Campos de Treinos do A.D.Taboeira – Ficha 2.7

•

Complexo de Ténis – Ficha 2.8

•

Alteração de Linhas de Alta e Média tensão – Ficha 2.9

•

Estação de tratamento de Águas residuais – Ficha 2.10

•

Centro Hípico – Ficha 2.11

•

Arruamento 5 – Ficha 2.12

Plano de Urbanização da Polis – Ficha 3
•

Ligação da Av. Das Agras do Norte À A25 – Ficha 3.1

•

Ponte Pedonal em “S” s/ Canal de S.Roque – Ficha 3.2

•

Porto de Abrigo do Canal de S.Roque – Ficha 3.3

•

Pousada da Juventude – Ficha 3.4

•

Reabilitação da Área da Antiga Lota – Ficha 3.5

•

Ponte Pedonal sobre o Canal do Paraíso – Ficha 3.6

•

Ponte Pedonal sobre o Canal Central – Ficha 3.7

•

Centro Português da Juventude – Ficha 3.8

•

Zona de entrada a cidade e ligação à A25 – Ficha 3.9

•

Ponte Pedonal entre o Largo José Rabumba e Rossio – Ficha 3.10

•

Parque Central da Cidade – Ficha 3.11
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•

Requalificação/Reconversão ambiental Pirâmides/Tir-Tif – Ficha 3.12

•

Infra-estruturas do Parque Temático – Ficha 3.13

•

Construção da Doca de Abrigo da Zona Nascente do Terminal Sul – Ficha 3.14

•

Ponte Viária sobre o Canal do Paraíso – Ficha 3.15

•

Ponte Mista sobre o Canal de S. Roque – Ficha 3.16

•

Túnel ligação Sul/Poente – Ficha 3.17

•

Pontes Pedonais no Porto de Abrigo – Ficha 3.18

•

Ligação da A25 à Alameda – Ficha 3.19

•

Praça de Água – Ficha 3.20

•

Parque Temático – Europa dos Pequenitos – Ficha 3.21

•

Sistema de Comportas e Gestão Integrada de Água nos Canais Urbanos – Ficha
3.22



Programa de Acção para as redes de oferta cultural e patrimonial – Ficha 19



Avenida de Arte Contemporânea – Ficha 20



Implementação da Carta Educativa – Ficha 25



Hospital Central de Aveiro – Ficha 31



Ligação em Rede dos Equipamentos Culturais da Região – Ficha 32



Comunidades à volta do Património – Ficha 33



Cividade – Parque Biónico – Ficha 34



Programa de Incentivos a remodelação de embarcações tradicionais – Ficha 35



Sistema de Recolha Multimaterial – Ficha 36



Eco-centro de Aveiro – Ficha 37



Construção em Terra (ADOBE) – Ficha 43



Ampliação da rede ciclável BUGA – Upgrade do projecto – Ficha 44



Casa das Artes e do Conhecimento de Aveiro – Ficha 47



Museu da Cidade de Aveiro (Eco-Museu Urbano) – Ficha 48



Estudos de Requalificação dos Centros das freguesias – Ficha 49



Qualidade da Governação:
•

Modernização Administrativa – Ficha 23

•

Arquivo Digital – Modernização Administrativa – Ficha 24

•

Cadastro Predial – Ficha 40

•

Gestão de Autos – Ficha 41

•

MANA . Metropolitan Área Networks Autárquica – Ficha 42

4. Sub-tema ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE
4.1 Enquadramento
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Aveiro encontra-se num nó “privilegiado” de mobilidade rodoviária, ferroviária e marítima. A
ligação por auto-estrada a Vigo, a Lisboa ou a Madrid garante os principais percursos rodoviários
nacionais e europeus. A linha do Norte coloca Aveiro no itinerário principal das ligações
ferroviárias nacionais. Apesar da indefinição ainda existente sobre o comboio de alta
velocidade, este será importante nas ligações a Espanha e à Europa. O Porto de Aveiro, para
além de constituir uma infra-estrutura moderna, tem garantido um crescimento contínuo; a
implementação da ligação ferroviária ao porto vai facilitar o escoamento de mercadorias.
Importa salientar que ao nível regional, existem muitas fragilidades de ligação rodoviária à
região polarizada, dos quais destacamos:
•

O IC1/A17 garante ou garantirá quando completo, as ligações de média distância a Norte
(Ovar/ Espinho) e a Sul (Mira/Fig. Da Foz), mas não as mais próximas, e a E.N.109 já não
tem condições para tráfego de atravessamento, estando mesmo desclassificada em
alguns troços, ou ganhando carácter urbano.

•

As ligações Aveiro/ Águeda ou Aveiro/Ílhavo estão muito condicionadas, sendo
fundamental que o Eixo Estruturante Aveiro-Águeda seja implementado;

•

A ligação da cidade ao nó Sul da A1 é desadequada. A variante EN235/225 deverá ser
duplicada e concluída.

4.2 Estratégia
•

Afirmar a posição geo-estratégica de Aveiro e da sua Região polarizada, na relação com
a Área Metropolitana do Porto e com a Região Centro.

•

Articulação do eixo Centro-Ibérico com o corredor Norte-Sul (A1, IP1, IC1, Linha do
Norte)

•

Reforçar as ligações de Aveiro à região polarizada.

4.3 Objectivos
•

Privilegiar os transportes públicos pendulares Aveiro/ Ílhavo e Aveiro/Águeda

•

Melhorar a acessibilidade Aveiro/Ílhavo

•

Melhorar a acessibilidade Aveiro/Águeda

•

Reestruturação do Sistema viário intermunicipal

4.4 Programas/ Projectos/ Acções


Melhorias dos transportes colectivos, Aveiro-Ílhavo - Institucionalização da Gestão de Redes
– Ficha 14
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Reconversão da Linha do Vale do Vouga (Aveiro-Agueda) – Ficha 15



Construção do Eixo Estruturante (ligação Aveiro-Águeda) - Ficha 16



Ligações Aveiro-Ílhavo alternativas à E.N. 109 - Via Panorâmica Aveiro-Ílhavo – Ficha 17



Ligação da Variante às EN 335/235 à A1 - Ficha 18



Variante a Eixo (EN230) – Ficha 30

(Fontes : Plano Estratégico de Aveiro; Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro; Estudos de
enquadramento da revisão do PDM; Plano de Acção de Aveiro no âmbito do QREN)

Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN)
Preparação das fichas de projectos relevantes do DDPT; Participação na elaboração do quadro
final de projectos do município para o período 2007/2013; definição de prioridades e estratégia
para o Plano de Acção do Município a integrar no Plano de acção da Gama; georeferenciação dos
projectos para consulta na intranet.
Colaboração na preparação do contributo para o programa “Unir@ria”.
Colaboração na definição das Grandes Opções do Plano (plurianual) para o município de Aveiro.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano Director Municipal - Revisão
Durante este ano foi publicada legislação que alterou significativamente o Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial. Com efeito, os planos directores municipais passam a
encontrar-se sujeitos a ratificação unicamente quando, no procedimento de elaboração, seja
suscitada a questão da sua compatibilidade com planos sectoriais ou regionais de ordenamento
do território e sempre que a câmara municipal assim o solicite, em concretização do princípio
da hierarquia mitigada. Decorrente da referida alteração do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial houve a necessidade de proceder à revisão do regime da composição e
funcionamento da comissão que acompanha a elaboração e a revisão do plano director
municipal, explicitando –se metodologias de funcionamento, alterando -se o modelo de
composição e a designação desta comissão. Ou seja, depois de esperarmos dois anos pela
publicação da CMC, estamos novamente pendentes da publicação da Comissão de
Acompanhamento, que vem substituir a Comissão Mista de Coordenação.
Todavia, e apesar destes constrangimentos, dada a multiplicidade e complexidade dos trabalhos
a prosseguir no âmbito da Revisão do PDM é fundamental e determinante um o conhecimento
das realidades e situações existentes e de comportamentos nas suas várias vertentes, sejam
económicas, sociais, ambientais e naturais, culturais e outras, exigindo um diagnóstico
exaustivo e completo. Neste sentido, temos vindo a desenvolver estudos de caracterização da
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área de intervenção, identificando o modelo de organização espacial, tendo por base a
classificação e qualificação do solo. Neste sentido é fundamental avaliar:
- os usos do solo, o sistema de povoamento e a distribuição das funções residenciais, de
serviços, comerciais, turísticas e industriais.
- a definição dos sistemas de protecção dos valores e sistemas fundamentais para a protecção e
valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as Reservas Agrícola
Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. De referir que estamos em permanente colaboração
com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no sentido de ser
apresentada uma proposta de Reserva Ecológica para o município de Aveiro.
- definição e avaliação do sistema de acessibilidades e mobilidade, identificando as redes
rodoviária e ferroviária nacionais, as estradas regionais, os portos e aeródromos, e bem assim a
respectiva articulação com as redes locais, incluindo os territórios municipais confinantes.
- a caracterização e identificação das infraestruturas e equipamentos de nível fundamental que
promovam a qualidade de vida, apoiem a actividade económica e assegurem a optimização de
acesso à cultura, à educação, à formação, à justiça, à saúde, à segurança social, ao desporto e
ao lazer. Essencialmente neste item têm colaborado com o Departamento, outros
departamentos e divisões da autarquia, facultando-nos a informação disponível.
- identificação de sistemas urbanos específicos, que necessitam de tratamentos especiais face
às especificidades das áreas em causa. Referimo-nos concretamente aos centros de freguesias,
às áreas consolidadas . Nestas áreas será essencial apostar na qualificação do existente, através
da promoção de novos equipamentos, da estruturação das redes viária, ciclavel e pedonal e
fomentar o surgimento de actividades complementares à residencial. No caso do núcleo mais
antigo da cidade de Aveiro a aposta deverá ser na preservação do património edificado, na
atracção de população para a função residencial, na requalificação dos espaços públicos,
repensando o uso dos transportes motorizados.
Na prossecução dos trabalhos do PDM teremos como objectivo que os mesmos sejam balizados
por estratégias de desenvolvimento que reflictam os interesses das populações abrangidas e
proporcionem a utilização racional dos recursos territoriais, técnicos e financeiros disponíveis.
Por outro lado, tudo faremos para que o documento final tenha a flexibilidade suficiente para
absorver a evolução previsível das dinâmicas sociais, ambientais e económicas em curso.
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Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro.
O plano de urbanização concretiza, para uma determinada área do território municipal, a
política de ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro de referência para a
aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os
critérios de transformação do território.
A área de intervenção do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro caracteriza-se pelas suas
múltiplas diversidades, no complexo mosaico da ocupação humana, onde se verifica que todo
ele é, sem excepção, para além de uma construção física, uma construção social de grande
complexidade.
Estamos assim presentes a uma realidade urbana especifica, diversa, com desenho urbano
particular e até com uma atitude mais própria da contemporaneidade do que a cidade
tradicional: o da abolição das fronteiras, particularmente cidade–campo.
Entramos pois num conceito local de cidade - território, de maior abrangência conceptual, onde
para além da cidade tradicional, clássica, densa, foi necessário encarar e interpretar localmente
conceitos de cidade alargada, cidade expandida, cidade “nascente”
O primeiro impacto em quem observa o processo de elaboração do Plano é a sua duração. Anos
que, de forma mais ou menos contínua, promoveram um "ambiente" de consciência do valor
público do planeamento territorial e a sua imprescindibilidade para a qualidade de vida da
comunidade.
Desde debates sectoriais a debates com incidência em territórios ou sub-territórios
geograficamente específicos, de debates públicos a debates em associações de direito privado,
o Plano cumpre um dos seus papeis, ainda que tardiamente em relação à sua própria
contemporaneidade, o de demonstrar a importância do Planeamento territorial, não somente
enquanto elaboração de planos mas sobretudo na sua capacidade de elevar os níveis de
exigência dos munícipes para com aqueles que governam e gerem a cidade. Da mesma forma
houve tecnicamente que articular mais de uma dezena de planos de pormenor em particular
conferindo-lhes coerência com o território envolvente á área-plano de cada um.
Passou-se para um exercício que, mesmo com o plano finalizado, esteve sempre aberto à
participação pública, podemos mesmo afirmar

que a população em geral,

teve um papel

realmente activo e decisivo nas propostas finais do Plano.
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As

opções

estratégicas

e

politicas

ditaram

que

fossem

atendidas

sugestões/reclamações/observações, que não tivessem a ver directamente com

todas

as

as áreas

incluídas em Reserva Ecológica Nacional.
Foram

cartografadas

as

alterações

à

Planta

de

Zonamento,

consequentes

das

sugestões/reclamações/observações recebidas no âmbito do período de discussão pública.
Ainda neste contexto, redigiu-se uma proposta de regulamento que foi remetida para análise
jurídica e que englobava também uma nova redacção do capítulo relativo ao solo rural, tendo
sido remetido para parecer da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, uma vez que
esta Entidade assim o exigiu.
Foi elaborado o Relatório de apuramento e ponderação dos resultados da discussão pública,
dando cumprimento ao disposto no art.º 77 do Decreto Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro na sua
redacção actual. A Câmara Municipal fica obrigada a responder perante aqueles que invoquem
designadamente:
a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em
fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
Apesar das reclamações/observações/sugestões apresentadas não se enquadrarem nas alíneas
anteriormente referidas, organizamos as respostas a partir da definição tipológica das
reclamações recebidas:
- Pedidos de alteração de Zonamento;
- Pedidos de alteração da estrutura viária
- Pedidos de alteração de estrutura ecológica
- Pedidos de alteração de regulamento
- Pedidos de alteração de outras situações.
Perante o número de reclamações apresentadas (462) reanalisamos a proposta de zonamento da
proposta do plano e efectuamos alterações, principalmente ao nível do zonamento, da estrutura
viária e do regulamento.

O Relatório de Apuramento e Ponderação de Resultados foi submetido à apreciação da Câmara
Municipal, merecendo a sua aprovação.
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No sentido da informação constante no Relatório de Apuramento e Ponderação dos Resultados
da Discussão Pública ficar acessível e disponível a todos os munícipes, foram distribuídos
exemplares daquele documento, a todas as juntas de freguesia do concelho. O documento foi
colocado no site da Câmara Municipal, na Internet, ficando acessível e disponível a todos os
cidadãos. Destas diligências foi dado conhecimento aos munícipes através de três jornais, dois
de âmbito regional e um de âmbito nacional.
Face às alterações introduzidas à planta de Zonamento, de Condicionantes e do Regulamento
do PUCA, a Câmara Municipal deliberou também a abertura de um novo período de Discussão
Pública, deste instrumento de planeamento, a qual terá início em 17 de Setembro e terminará
19 de Outubro de 2007. Foram seguidos os trâmites legais em vigor.
O segundo período de Discussão Pública decorreu nas datas indicadas, tendo havido uma
participação significativa, que se traduziu em 183 reclamações/observações/sugestões, estas,
foram submetidas a uma análise pormenorizada.
Foi elaborado o respectivo Relatório de Apuramento e Ponderação de Resultados, o qual foi à
aprovação da Câmara Municipal, após, o que foi divulgado, de acordo com a legislação em vigor,
simultaneamente foi aprovado pela Câmara a versão final dos elementos que constituem o
Plano, especificamente : o regulamento, a planta de condicionantes e a planta de zonamento.
Nesta fase, entrou em vigor um diploma legal que veio alterar significativamente a tramitação
processual dos instrumentos de gestão territorial, visando

a prossecução do objectivo de

reforço da eficiência do sistema de gestão territorial. As alterações aprovadas assentam em
quatro vectores essenciais: simplificação de procedimentos, associada à descentralização e
responsabilização municipal e à desconcentração de competências no âmbito da administração
do território, reforço dos mecanismos de concertação de interesses públicos entre si e, por fim,
clarificação e diferenciação de conceitos e instrumentos de intervenção.
Na óptica da responsabilização municipal associada à simplificação e considerando a pendência
dos procedimentos de aprovação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território e dos procedimentos de elaboração de quatro novos planos regionais de ordenamento
do território, optou -se, por sujeitar a ratificação pelo Governo apenas os planos directores
municipais,

tornando

a

intervenção

governamental

um

mecanismo

verdadeiramente

excepcional, justificado pela necessidade de flexibilização do sistema de gestão territorial.
Desta forma, ao Plano de Urbanização foram eliminados uma série de procedimentos
burocráticos, completamente dependentes da Administração Central, ou seja após aprovação do
plano pela Assembleia Municipal, a câmara remete-o simplesmente para publicação. Acontece,
no entanto, que este instrumento de planeamento alterou a Reserva Ecológica Nacional, e esta
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servidão é aprovada e publicada por Resolução de Conselho de Ministros. Estamos pois, perante
um impasse, necessitamos que seja publicada a carta da REN, para que a Assembleia possa
apreciar e aprovar a proposta do plano.
No sentido de abreviar este processo, foi imediatamente solicitada à CCDR C a publicação da
Carta da Reserva Ecológica Nacional, aprovada pela Comissão Nacional da Reserva Ecológica
Nacional, em Agosto de 2004. Todavia, aquela Entidade ainda não nos deu resposta ao
requerido.
O culminar deste processo de planeamento apenas depende da publicação da carta da REN e da
aprovação da proposta do plano.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Pormenor de Rasos.
Ultrapassados e cumpridos todos os procedimentos e tramitações legais aplicáveis, este plano de
pormenor tornou-se eficaz a 1 de Outubro de 2007 por Resolução do Conselho de Ministros
nº151/2007, após publicação em Diário da República, 1ª série.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Pormenor do Centro - Revisão
O Plano de Pormenor do Centro foi aprovado pela Assembleia Municipal em 21 de Dezembro de
2001 e publicado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/ 2002 em Diário da República
em 22.04.2002.
Decorridos cinco anos da publicação do Plano, verifica-se existirem diferentes circunstâncias
resultantes de alterações significativas das perspectivas de desenvolvimento económico, social e
local, que motivaram a sua desadequação relativamente às necessidades de gestão urbanística e
às soluções preconizadas para a área.
A revisão do plano pretende adequar e actualizar as propostas de organização espacial e os
programas de acção territorial à realidade actual.
No período de participação pública que decorreu durante 30 dias após 14 de Maio de 2007 foram
recepcionadas 6 sugestões/informações que versaram objectivos de qualificação do espaço
público, flexibilização dos usos e redução de áreas comerciais.
Decorrente da alteração do quadro legal referente aos planos municipais de ordenamento do
território, foi solicitada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro a
realização de uma reunião, com vista à indicação de quais as entidades representativas dos
interesses públicos que deveriam intervir no acompanhamento da revisão do plano, aguardandose ainda resposta sobre a matéria.
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A elaboração dos elementos fundamentais do plano, nomeadamente, planta de implantação,
condicionantes e regulamento, enquadrando as situações existentes, licenciadas e em obra, tem
visado, para além da adequação à realidade socio-económica das propostas de ocupação das
parcelas, também a vertente normativa.
Neste sentido, promoveram-se reuniões de trabalho inter-departamentais para compatibilização
de procedimentos e conceitos inerentes à proposta de regulamento urbanístico municipal.
Efectuaram-se reuniões de trabalho com técnicos autores de projectos em desenvolvimento,
aferindo e estudando diversas soluções alternativas, quanto ao uso e tipologias de ocupação
mantendo-se um estreito diálogo com os munícipes para prestação de informações técnicas
sobre o desenvolvimento do plano.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Urbanização do Parque Desportivo de Aveiro
Organização e coordenação dos procedimentos que determinaram a alteração do tipo de Plano
Municipal de Ordenamento do Território a desenvolver que estabeleça o modelo de ocupação e
estruturação do uso do solo do território municipal que se insere no parque desportivo,
designadamente a publicitação da deliberação que determina a elaboração do plano e que dá
conta da abertura de um período para a formulação de sugestões e apresentação de informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de
elaboração.
Acompanhamento da Discussão Pública do Campo de Golfe do Parque Desportivo de Aveiro,
projecto de execução – Relatório de Conformidade Ambiental, no âmbito do processo de pósavaliação do projecto, inserido no Plano de Urbanização do Parque Desportivo de Aveiro.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Gestão, Ordenamento e Preservação dos Canais Urbanos
A paisagem urbana da cidade de Aveiro distingue-se da de qualquer outra cidade portuguesa
pelos seus canais urbanos que entram dentro da urbe e a tornam tão singular. Os canais são sem
dúvida um património precioso que deve ser valorizado e protegido. Neste âmbito, a Câmara
Municipal pretende tratar e assumir os Canais como elementos urbanos fundamentais e
indissociáveis do espaço urbano envolvente com vista à gestão eficiente destes espaços, sendo
que um dos factores determinantes será a proximidade da entidade gestora do espaço a que se
refere. Neste contexto, definem-se como objectivos gerais:
- Qualificar e valorizar o ambiente urbano;
- Preservar os valores naturais e paisagísticos
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- Assegurar e orientar a protecção deste ecossistema, compatibilizando a sua utilização de
forma sustentável com as actividades económicas;
- Proporcionar critérios de afectação aos vários tipos de usos pretendidos, assegurando a
harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento local, nomeadamente o turístico,
desportivo, recreio e lazer;
- Promover o planeamento e ordenamento dos espaços adjacentes.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo da Envolvente edificada à Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Criação de um quadro síntese com as características do edificado existente, associado ao
desenho dos alçados da frente da Avenida, para uma melhor identificação e classificação. Os
dados tratados incluíram a análise dos processos de obra, levantamentos obtidos em trabalho de
campo, dados dispersos e classificação atribuída pelos relatórios de apoio ao PUCA. Desenhou-se
ainda um cenário hipotético para a envolvente que abrange os quarteirões com frente para a
Avenida, com vista à obtenção de uma contextualização programada.
Depois de apontados os principais problemas, e feito o estudo de estratégias a adoptar, chegouse à formulação de algumas regras essenciais, bem como à definição do skyline orientador, para
a uniformização de princípios para a área abrangida. Foram introduzidos alguns artigos
indispensáveis para a concretização desse objectivo no Regulamento do PUCA.
Finalização da proposta do estudo e apresentação em Reunião de Câmara.
Paralelamente, tem sido feito o acompanhamento e informação de operações urbanísticas a
levar a efeito na área do estudo.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico na Aldeia Desportiva de S. Bernardo
Estudo para a implantação de uma unidade hoteleira, Pousada, com 60 quartos duplos e demais
valências.

Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo urbanístico da Área envolvente à Capela do Seixal
Reformulação do estudo para responder às exigências do IGESPAR, formuladas em reunião
técnica na sua sede em Coimbra. Enviado

novo estudo para apreciação do IGESPAR, que

enquadra a pretensão de um particular, da Santa Casa da Misericórdia e da C.M.A.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo

Pág.459

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Descrição: Estudo da Envolvente à Igreja da Alumieira em Mataduços
Estudo da pavimentação do Adro e espaço público, para enquadramento de um processo de
Obras Particulares.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo da Envolvente ao Canal da Praça do Peixe
Acompanhamento da execução.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Florinhas do Vouga
Projecto dos Arranjos Exteriores Definitivos e Provisórios; Preparação dos elementos para
fornecer à empreitada preparada na Divisão de Vias, e dos elementos fornecidos ao DSU.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Cemitério Central
Foi estudada e proposta a localização de um Cemitério Central para todo o concelho, que
permitiria um planeamento e uma qualificação e infraestruturação moderna, verificadas que
estão as necessidades de proceder à ampliação dos cemitérios existentes e antevendo-se a
precariedade das soluções que possam vir a ser encontradas.
Este equipamento deverá ser previsto e implementado tendo em vista uma nova filosofia e uma
nova atitude na maneira de encarar estas matérias pelas novas gerações.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Perfis de Arruamentos – “MANUAL de Alinhamentos”
No sentido de estabelecer critérios para o concelho desenvolveu-se uma metodologia para a
criação de alinhamentos, que permitam acautelar o espaço público necessário para a mobilidade
de pessoas e bens tal como dos veículos, tendo em conta a necessária adequação dos espaços
públicos à nova legislação da mobilidade.
O critério seguido teve em consideração, por um lado, a hierarquia viária do concelho e as
características das infraestruturas viárias, e por outro, a tipologia, uso e morfologia do
edificado. Procedeu-se à criação de uma manual para tipificar as situações e servir de apoio à
gestão de obras particulares, de controlo de obras de infraestruturas, bem como promover a
compatibilização com os procedimentos nos diversos serviços e freguesias.
Foram compiladas, e posteriormente transpostas para o PUCA, as regras estudadas e
identificadas.
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Foram estudadas as hipóteses para a disponibilização das propostas de alinhamentos nos
programas de utilização comum dos sistemas de informação geográfica. Nesse sentido foram
estudadas as regras para a criação de uma base comum de trabalho acessível aos utilizadores
dos Programa de Gestão Urbanística (GU).
Foi feita uma reunião com os Senhores presidentes das Juntas de Freguesia no sentido de
mobilizarmos todos os recursos e vontades para este assunto tão importante para a qualificação
dos espaços e continuidades urbanas.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico do Centro de S. Bernardo
O estudo foi desenvolvido para as Unidades Operativas nº29 e 38 , respectivamente, Plano de
Pormenor da Estrada de S.Bernardo e Área envolvente e Plano de Pormenor do Centro de
S.Bernardo, cujos objectivos se traduzem na colmatação das malhas urbanas existentes,
dinamização do interior dos quarteirões, criação de zonas de lazer e equipamentos,
nomeadamente, espaços públicos adjacentes à igreja, tudo isto reforçando a imagem e o
carácter urbano do centro da freguesia.
Tendo por base o cadastro e as situações existentes, pretende-se também articular e integrar
novas operações urbanísticas de particulares, no âmbito de processos de obras, pormenorizando
com rigor a estrutura viária e o desenho dos espaços públicos.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Plano de Pormenor de Sá-Barrocas / Estudo Urbanístico
Acompanhamento do desenvolvimento de propostas de promotores particulares de alteração da
ocupação preconizada no estudo existente com um novo tipo de ocupação e uma filosofia de
abertura dos quarteirões, proporcionando mais amplitude dos espaços públicos.
Estudo de novas ligações viárias estruturadoras e qualificadoras do território.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente do Centro de Saúde Mental de S. Bernardo
Foi desenvolvida uma proposta de ocupação urbana, fundamentalmente com usos habitacionais,
articulando grandes áreas verdes de utilização colectiva estruturadoras e qualificadoras dos
espaços públicos, articulando usos e zonamentos preconizados nos diversos instrumentos de
gestão territorial.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo de estruturação viária na Quinta do Simão – Esgueira
Tendo subjacente os usos definidos nos instrumentos de planeamento eficazes (PDM e PP da
Quinta do Simão-Sul ) , os preconizados na proposta de zonamento do Plano de Urbanização da
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Cidade de Aveiro e enquadrando também diversos processos de obras particulares de dimensão
considerável, dos quais se salientam propostas para habitação a custos controlados, foi
elaborada

uma

proposta

de

estruturação

e

hierarquização

viária

que

possibilita

a

fundamentação de novas ocupações.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente à Capela nova das Quintãs
Na sequência de uma antiga informação prévia de loteamento, foi proposta uma nova
estruturação e ocupação do território, optimizando as relações espaciais e funcionais entre a
igreja e o cemitério, criando um espaço verde em cujas margens se englobam soluções de
estacionamentos públicos e estabelecendo

regras urbanísticas para as frentes de habitação

unifamiliar.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente ao Pavilhão de Esgueira
Desenvolvimento de uma proposta de localização de um novo pavilhão polidesportivo num
terreno municipal, articulada com espaços verdes de utilização colectiva e edifícios de
habitação multifamiliar implantados marginando os arruamentos existentes , reforçando a malha
urbana envolvente.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente ao Centro Cultural de Eixo
Proposta de abertura de uma via urbana no interior do quarteirão que vem possibilitar
contemplar estacionamentos públicos de apoio aos equipamentos existentes na envolvente
(Junta de Freguesia, Centro cultural, Centro de dia, igreja) e permitirá criar acessos viários pelo
tardoz às construções habitacionais e comerciais existentes
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente ao Centro Social de Santa Joana
O estudo visa integrar e articular, através dos espaços públicos, que englobam também
estacionamentos, os equipamentos existentes e em construção, a manutenção de parte do
pavilhão/nave industrial e uma nova frente urbana de carácter habitacional.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área da nova igreja da Quinta do Picado
Enquadrando o projecto da nova igreja e tendo em conta as diversas pretensões de usos e a
ocupação da sua envolvente, o estudo visa promover a qualificação do espaço público e a sua
animação urbana criando ainda

uma solução viária para o futuro cruzamento das vias e

estacionamento necessários.
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Acção / Actividade desenvolvida: Carta Educativa
Descrição: Implementação da Carta Educativa – Organização e tratamento de dados,
complementares aos estudos já desenvolvidos, especificamente no que se refere aos
movimentos pendulares, transportes públicos, caracterização de alguns projectos estruturantes
para o município e esclarecimento dos critérios e metodologias adoptadas.

Estes estudos

complementares pretenderam fundamentar e sustentar algumas opções propostas na carta
educativa, em resposta ao solicitado pela DREC no âmbito do parecer emitido. Envio dos
elementos com vista à homologação da Carta educativa.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Mercado Manuel Firmino – OBRA POLIS
Acompanhamento dos trabalhos finais. Acompanhamento dos concursos para fornecimento e
instalação de bancas e quiosques. Acompanhamento dos concursos para concessão do
restaurante e bar. Acompanhamento dos projectos das lojas. Participação na Comissão de
acompanhamento da instalação dos operadores.
Acção / Actividade desenvolvida: Arranjos exteriores
Descrição: Envolvente ao Mercado Manuel Firmino - OBRA POLIS
Execução do projecto de arquitectura e acompanhamento da empreitada.
Acção / Actividade desenvolvida: Arranjos exteriores
Descrição: Área compreendida entra o Mercado Manuel Firmino e a Capitania – OBRA POLIS
Execução do projecto de arquitectura e acompanhamento da empreitada.
Acção / Actividade desenvolvida: Obra de Arte
Descrição: Ponte rodoviária sobre o Canal das Pirâmides (junto à eclusa). OBRA POLIS
Colaboração com a Polis e Obras municipais sobre o desenvolvimento dos projectos do
adjudicatário, nomeadamente no que diz respeito à arquitectura e às ligações e soluções
construtivas no lado da Marinha da Troncalhada.
Reunião de coordenação com o Sr. Vereador Capão Filipe e a equipa da Cultura responsável pelo
projecto InterReg que abrange a área da Marinha da Troncalhada; Estudos e propostas de acerto
de pendentes na obra de arte, bem como avaliação dos projectos de arquitectura apresentados
pelo adjudicatário.
Acompanhamento das várias questões de obra ao nível da arquitectura, nomeadamente na
definição da cor e do desenho das guardas.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
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Descrição: Corredores Ecológicos - Este projecto visa potenciar e valorizar as características
naturais dos principais canais de Aveiro, onde o elemento água é dominante. Foram definidas as
seguintes áreas de Intervenção: corredor ecológico do Buragal, corredor ecológico de Vilar e
Ribeira de Esgueira. Para as áreas destes projectos, este departamento efectuou um
levantamento de todas as condicionantes, reservas e áreas de protecção, constantes dos
instrumentos de gestão territorial ou publicadas na legislação em vigor.
Acção / Actividade desenvolvida: Projectos especiais
Descrição: Plataforma Solar
Reunião pós-candidatura, com todos os parceiros, no sentido de antecipar todos os trabalhos
que não impliquem investimentos, pelo que serão desenvolvidos antes de conhecer o resultado
da candidatura ao ICentro.
Reuniões preparatórias da candidatura ao ICentro com os parceiros: Universidade de Aveiro,
Martifer e Tetracis.
Acção / Actividade desenvolvida: Comissões
Descrição: Comissão de Património Edificado
Participação nas reuniões de análise e informação dos processos, prestando esclarecimentos
quanto às questões de Planeamento e Urbanismo.
Acção / Actividade desenvolvida: Comissões
Descrição: Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL) Participação nas
reuniões para análise dos pedidos de utilização de solos incluídos em Reserva Agrícola Nacional,
para fins não agrícolas
Acção / Actividade desenvolvida: Outros
Descrição: Aveiro Domus – a Casa do Futuro.
Participação na 2ª apresentação de resultados da equipa de projecto.
Acção / Actividade desenvolvida: Gestão Urbanística
Descrição: Processos de obras particulares ( info prestadas: 213 / processos tramitados: 167 )
A análise e elaboração de informações técnicas nos processos de operações urbanísticas diz
respeito essencialmente ao factor localização, isto é, sempre que se localizam em áreas
objecto de estudos, projectos ou planos em execução neste departamento ou externamente,
mas cujo acompanhamento nos compete ou que se encontram em fase de aprovação.
É feita também a verificação da conformidade das operações urbanísticas com os Instrumentos
de Gestão Territorial em vigor .
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Frequentemente, são elaborados pequenos estudos para enquadramento e viabilização de
operações urbanísticas de particulares, cujo objectivo é o de um equilibrado ordenamento e
valorização dos espaços públicos.
Sempre que solicitados os técnicos do departamento elucidaram e informaram os munícipes
sobre as respectivas pretensões.
Acção / Actividade desenvolvida: Pareceres/Respostas entidades públicas e privadas/
Respostas a particulares.
Descrição: Documentos produzidos: 86
Acção / Actividade desenvolvida: Formação.
Descrição: 3D para o Autocad 2007
Participação em formação de actualização proporcionada pela AMRia.
Participação na formação promovida pela DGOT-DU sobre as alterações ao Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, Outubro 2007
Participação na formação promovida pelo IGAP sobre as principais alterações ao Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação. Dezembro de 2007
Acção / Actividade desenvolvida: Organização administrativa
Descrição: Sistema de Avaliação da Administração pública (SIADAP)
Implantação do sistema no Departamento criando uma consciência de rigor nos registos
individuais e preparando a autoavaliação. Participação nos trabalhos conjuntos para aplicação a
todos os serviços.
Desenvolvimento da componente da avaliação OBJECTIVOS criando uma aplicação racional e
mensurável daquela, sequenciando-a em: objectivos; metas; indicadores e critérios de
cumprimento.
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6.5.2 – PATRIMÓNIO E IMOBILIÁRIO
___________________________________________________________________________________
No âmbito das actividades desta Divisão, temos a salientar que foram levadas a cabo
diversas tarefas por forma a dar cumprimento às necessidades de implementar acções com o
intuito de fomentar e dar sequência às demais actividades dos diversos sectores da Câmara
Municipal de Aveiro, com vista ao cumprimento das Grandes Opções do Plano e Orçamento.

De salientar:
•

Diligências e contactos com entidades públicas e privadas tendentes às aquisições,
alienações e organização dos respectivos processos;

•

Elaboração de diversas avaliações dos imóveis a adquirir ou a alienar pelo Município;

•

Levantamento de cadastro para apoio às negociações e desenvolvimento de Estudos
Urbanísticos;

•

Realização de Hastas Públicas;

•

Fornecimento de elementos necessários à permanente actualização do cadastro dos
bens municipais;

•

Apoio à Divisão de Notariado, S.M.A.S. e D.P.G.O.M., assim como ao Sector de
Planeamento, e ainda a outras entidades exteriores à Câmara;

•

Estabelecimento de diversos acordos através de Protocolos que serviram de base a
negociações para a implementação de obras municipais.

Negociações / Aquisições
•

De terrenos para a implementação de diversas obras e dar continuidade a outras,
nomeadamente:
-

Abertura da Avenida de Santa Joana (continuação);

-

Parque de Feiras e Exposições (continuação);

-

Implementação do Estudo Urbanístico e abertura da avenida das Agras do
Norte (continuação);

-

Implementação do Plano de Urbanização do Programa Polis Aveiro na área
junto ao Canal de São Roque (Acordo com a Sociedade Aveirense de
Higienização e Sal);

-

Zona Industrial de Taboeira – Bolsa de Terrenos (continuação);

-

Quartel dos Bombeiros Novos, implementação do novo edifício (continuação);

-

Ponte do Outeiro e respectivas acessibilidades (conclusão);
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-

Implementação de uma paragem de autocarro em Azurva, freguesia de Eixo
(conclusão);

-

Abertura de um arruamento na Junqueira, freguesia de Cacia;

-

Ampliação do Centro Social de Azurva;

-

Passagem da Conduta de Saneamento no Paço, freguesia de Cacia (conclusão);

-

Área de terreno destinada à implantação do futuro Pavilhão do Clube do Povo
do Esgueira (conclusão);

-

Campo de Futebol da ACREMA – Associação Cultural e Recreativa de
Mataduços;

-

Áreas destinadas para a criação de uma Bolsa de terrenos na freguesia de
Requeixo;

-

Terreno urbano para a implementação do Estudo Urbanístico Sá Barrocas
(continuação).

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
•

De forma a desenvolver as actividades das Grandes Opções do Plano com a
implementação dos respectivos objectivos fez-se:

-

Elaboração de vários loteamentos municipais, alteração de outros, e alguns
Estudos Urbanísticos para terrenos Municipais, necessários à conclusão de
diversas negociações em curso, nomeadamente:
- Área envolvente à C+S de São Bernardo no sentido de assegurar os
compromissos assumidos para proprietários que cederam os terrenos para a
implementação da C+S de São Bernardo;
- Área de Sá Barrocas (Fapril) para resolução dos problemas dos extrabalhadores da Massa Falida da Frapil;
- Área envolvente à Igreja das Quintãs, freguesia de Oliveirinha, com o
objectivo de melhorar uma zona degradada, situada numa área rural,
através da implementação de ordenamento Urbanístico, com o esforço de
uma utilização racional dos recursos disponíveis de forma a proporcionar
qualidade de vida à população.

-

Estudos Urbanísticos:
-

Quinta do Cruzeiro, proposta de estudo face ao novo traçado da
rotunda junto à passagem superior com vista às negociações para a
implementação da mesma;
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Proposta de Estudo para a Rotunda na envolvente da E.B. 2,3 Aires

-

Barbosa, com ligação à Avenida da Nova Estação, no sentido de
ordenar a malha urbana, bem como a revitalização e requalificação do
espaço urbano, valorizando esta zona central da cidade por meio da
promoção da ligação destes dois eixos;
Proposta de Equipamento de Apoio às Piscinas do Sporting Clube de

-

Aveiro, no sentido de dar apoio a este equipamento, bem como
efectuar o arranjo urbanístico da sua envolvente;
Proposta de Estudo Urbanístico da área envolvente ao Centro Social

-

de Azurva e Igreja, com o fim de se efectuar o reordenamento
urbanístico da área;
Proposta de Alteração ao Estudo Urbanístico denominado Plano de Sá

-

Barrocas, por forma a resolver de uma forma equilibrada, aberta e
harmoniosa todo o espaço que abrange a área do loteamento da GIC, da
Frapil e da Câmara Municipal de Aveiro uma vez que a solução
urbanística existente, com cerca de 20 anos, se encontrava desfasada da
realidade actual;
Proposta de Estudo Urbanístico na área envolvente do Antigo Quartel

-

do Regimento de Infantaria n.º 10, de modo a potenciar as
características e potencialidades urbanísticas da área;
Proposta de Estudo Urbanístico na área ao Ex-Centro de Saúde Mental

-

de São Bernardo e sua envolvente, por forma a requalificar e renovar a
caracterização do referido espaço;
-

Proposta de implantação da Sede da Cruz Vermelha, pelo facto das
instalações actuais da Delegação Distrital de Aveiro da Cruz Vermelha
Portuguesa, terem um espaço exíguo face às actividades que
actualmente realizam e às acções que futuramente se propõe a
desenvolver;

-

Proposta de alteração à Avenida Urbana Nascente de Cacia e
respectiva inserção na EN 109, incidindo sobre o desenho do traçado
rodoviário por forma a reestruturar e ordenar fluxos de tráfego;

-

Proposta de traçado de arruamento junto à Vulcano (freguesia de
Cacia), com vista à abertura de um acesso rodoviário entre a Vulcano e
Lufauto;

-

Proposta de Estudo Urbanístico (NOVAGRES) na Zona Industrial de
Taboeira, tendo por base a definição de alinhamentos e restruturação
viária para a zona em causa;
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-

Proposta para a localização do Cemitéro de Santa Joana, por modo a
colmatar a falta de espaço nos cemitérios do município de Aveiro.

PROPRIEDADE HORIZONTAL
•

Com o objectivo de terminar o processo relativo à posse administrativa do prédio
referente ao Processo de Obras n.º 676/1985 - Vidor – Investimentos Imobiliários,
Limitada, sito na Rua Senhor dos Milagres com a Avenida Senhora da Alegria, freguesia
de Vera-Cruz.

OPERAÇÕES DE EMPARCELAMENTO
•

Foram efectuados emparcelamentos de diversas parcelas de terreno com vista a:

-

implantar o futuro Quartel dos Bombeiros Novos de Aveiro – Companhia
Voluntária da Salvação Pública Guilherme Gomes Fernandes;

-

constituir um lote na Zona Industrial de Taboeira (PEC-LUSA).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•

Foram elaboradas 593 Informações Técnicas.

DILIGÊNCIAS COM ENTIDADES EXTERNAS
•

Elaboração e aprovação do “Auto de Vistoria” na área destinada ao futuro cemitério de
Santa Joana, junto dos respectivos Serviços da CCDRC/Delegação de Aveiro e Delegado
de Saúde de Aveiro para aprovação e homologação do local;

•

Elaboração do processo para o desvio da linha de água junto da Zona Industrial de
Taboeira e legalização do mesmo junto das entidades competentes;

•

Resolução do Processo em Tribunal com Madeivouga – Madeiras, Limitada e Matadouros
da Beira Litoral, S.A., através de um acordo com “transacão por documento particular”.
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CERTIDÕES
•

De Loteamentos e elaboração dos respectivos processos de registo matricial e predial;

•

Justificativas de áreas (Para a Repartição de Finanças e Conservatória do Registo
Predial de Aveiro;

•

Foram emitidas 489 Certidões, das quais 342 para dar resposta ao solicitado pelos
Municípes e as restantes para dar resposta a assuntos internos junto da Repartição de
Finanças e da Conservatória do Registo Predial de Aveiro;

•

Elaboração e Inserção do Modelo 1 de terrenos municipais com a respectiva validação
juntos dos Serviços competentes.

HASTAS PÚBLICAS
•

Terreno para construção (equipamento), sito na Rua do Sacobão à E.N. 109,
Verdemilho, freguesia de Aradas, com a área de 13.582,00 m2.

INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
•

Inventariação e inserção na base de dados dos prédios adquiridos e alienados, com apoio
dos programas EXCEL e SIGMAT, nomeadamente “Cadastro Patrimonial” e “Património
Municipal”, 2007;

•

Continuação do levantamento do cadastro patrimonial;

•

Através dos Programas de Cadastro de Propriedades e Património Municipal efectuouse a gestão (continua) do património municipal que é alienado e adquirido,
contribuindo assim para um correcto planeamento e gestão urbanística, com a
introdução das respectivas fichas de cada imóveis relativamente à caracterização,
identificação da titularidade, natureza material e jurídica, e geo-referenciação.

•

Avaliações de Imóveis diversos.

TOPONÍMIA
•

Informação de processos e serviços de toponímia (denominação de arruamentos,
atribuição de números de polícia e colocação de placas toponímicas);

•

Informação de Certidões;
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•

Foram resolvidos 161 processos referentes à atribuição de números de polícia.

CADASTRO
•

Levantamento de cadastro para apoio aos diversos sectores da Câmara, para base de
trabalho às aquisições, elaboração dos estudos urbanísticos e informação de processos.

DIVERSOS
•

Apoio à Divisão de Notariado, no fornecimento de elementos para a inscrição de bens
do Município nas matrizes prediais, bem como Certidões Justificativas de áreas e
outras;

•

No âmbito da gestão das Actividades da DIVISÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, foram
ainda feitas diversas alienações, informações de processos de obras, assim como
reuniões com diferentes entidades públicas, nomeadamente Finanças e Conservatória,
privadas e equipas de planos, e atendimento de vários munícipes ao longo do ano;

•

Implementação do SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação da Administração Pública,
na Divisão de Património Imobiliário por forma a implementar uma cultura de gestão,
baseada na responsabilização do dirigente e dos seus funcionários com vista à
prossecução dos objectivos fixados, mediante a avaliação dos resultados;

•

Participação no desenvolvimento do Regulamento Urbanístico Municipal.
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6.5.3. - GESTÃO URBANÍSTICA
___________________________________________________________________________________
Sector de arquitectura – Analise e informação de projectos
A gestão urbanística de obras particulares trabalha com uma grande diversidade de
pedidos, que reflectem o desenvolvimento urbano e economico do Concelho. Através das
pretensões dos particulares vai-se operando a transformação e/ou requalificação do espaço
urbano e do espaço rural.
Procedeu-se à execução de um gráfico representativo da evolução do número de
requerimentos registados na Divisão Administrativa, no decorrer dos últimos quatro anos, onde
podemos constatar um crescimento acentuado do número de entradas no ano transacto.

Entrada de requerimentos

Número total

7500
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6407

6377
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Os dados obtidos representam, acima de tudo, as dinâmicas e o desenvolvimento do
meio urbano e rural, que através de cada requerimento traduzem o controlo que a autarquia
exerce nas intervenções no espaço e consequentemente a evolução da sociedade na forma de
viver a Cidade e o meio envolvente.
O quadro seguinte contém a listagem dos diferentes tipos de pedido ou de requerimento
que deram entrada, tramitaram e foram informados no Departamento de Gestão Urbanística de
Obras Particulares no ano de 2007. Os Diferentes tipos de requerimento correspondem aos vários
passos de um processo de licenciamento, autorização ou comunicação prévia. Assim, o total de
6912 requerimentos dividiu-se da seguinte forma:
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Requerimentos por tipo no ano de 2007
Segunda via do livro de obra

2

Abertura de caboucos

1

Anulação da responsável técnica

32

Anulação de projecto ou requerimento

11

Apresenta elementos
Apresenta esclarecimentos
Aprovação de nome do estabelecimento
Averbamento
Averbamento do alvará de licença de utilização
Cancelamento da garantia bancária
Declaração prévia de abertura de estabalecimento
Deferimento tácito

765
49
7
167
46
2
147
4

Emissão de alvará de loteamento

34

Emissão de alvará de construção

511

Entrega de projectos de especialidades

754

Estações de radiocomunicações

1

Exposição

941

Ficha Técnica da Habitação

171

Garantia bancária

6

Informação de destaque de uma parcela

69

Informação prévia edificação/ instalação

243

Informação prévia de urbanização

20

Licenciamento industrial

10
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Licença especial de acabamentos
Licença de utilização

32
532

Licença demolição

60

Licença para muros

33

Licença para obras

22

Licença parcial

4

Ligação águas pluviais

4

Movimentação de terras

3

Novo licenciamento
Número policia

46
178

Obras de conservação

22

Ocupação via pública

76

Projecto de arquitectura - alterações

681

Projecto de arquitectura

380

Projecto de arquitectura/especialidades

135

Projecto de infra-estruturas de obras de urbanização

43

Projecto de loteamento

33

Projecto de loteamento - alterações

46

Projecto de muros

2

Propriedade horizontal

67

Propriedade horizontal - alterações

30

Prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará

34

Prorrogação de licenca

260
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Prorrogação do prazo de obras de urbanização

6

Prorrogação prazo para entrega de projectos de especialidades

74

Recepção definitiva de obras de urbanização

22

Recepção provisória de obras de urbanização

39

Redução de taxas relativas a edificações

38

Telas finais

22

Trabalhos de remodelação de terreno

1

Verificação de alinhamento

7

Vem requerer elementos

2

Vistoria das Condições de Segurança e Salubridade

15

Total de pedidos

6912

A tramitação processual é garantida pela Divisão Administrativa e o tratamento dado a
cada tipo de pedido gera diversas informações técnicas e administrativas que culminam em
Despachos decisórios sobre os pedidos. No gráfico que se apresenta podemos verificar a
evolução dos alvarás emitidos, de licença de construção e de licença de utilização, nos decurso
dos últimos quatro anos.

Alvarás de construção e de utilização
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1200
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600
400
200
0
2004

2005

2006

2007

No sector de arquitectura da Divisão de Gestão Urbanística foram elaborados pareceres
sobre pedidos de informação prévia, pedidos de licenciamento, pedidos de autorização,
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comunicação prévia, etc. Os pareceres visam caracterizar o emquadramento legal, a inserção
urbanística e a qualidade arquitectónica dos projectos.
Foram elaborados 4808 pareceres técnicos pelo sector de arquitectura, que é composto
por três arquitectos.
A DGU está representada na Comissão Consultiva de Património Edificado, sem direito
a voto, participando nas reuniões de análise e informação dos processos.

Informações técnicas do sector de arquitectura
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As informações técnicas são propostas de decisão com fundamentação legal que
culminam em Decisões Superiores pelo que, com a alteração constante do quadro legal na área
das obras particulares o ano de 2007 foi um ano dificil de estudo e adaptação à nova legislação.
No seguimento do trabalho efectuado ao longo do ano, pelos técnicos da Divisão de
Gestão Urbanística, foram aprovados projectos de arquitectura, distribuídos pelas freguesias de
acordo com o quadro seguinte:

Projectos de arquitectura aprovados por freguesia no ano de 2006 e 2007
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As diversas freguesias que compõem a autarquia constituem uma vasta área de
intervenção, que pela sua diversidade de paisagem e características urbanas e/ou rurais
representam assimetrias qualitativas e dinâmicas da gestão do meio que nos envolve.
Através do gráfico acima podemos concluir que a freguesia com maior impulso no
desenvolvimento e reconversão do tecido urbano, é sem margem para dúvidas a freguesia de
Esgueira, seguindo-se-lhe Aradas, Santa Joana e Cacia, igualmente, com um forte carácter de
crescimento. As restantes assumem um papel intermédio no impulso do crescimento com
excepção de S. Jacinto, Nariz, Eirol e Requeixo , que se mantém estáveis face à sua localização
periférica e reduzida densidade populacional.

Sector de loteamentos – Analise e informação de loteamentos
No sector de loteamentos das 662 informações técnicas prestadas, resultaram 34 alvarás
de loteamento emitidos, dos quais 14 alvarás novos e 20 alterações a alvarás em vigor, como se
pode verificar no gráfico que se segue.

Alvarás de loteamento emitidos em 2007

35
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Novos

Alterados

No quadro que se anexa apresentamos os totais de informações prestadas no âmbito
do loteamento pelas diferentes freguesias
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Informações de loteamento 2006/2007 por freguesia
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Do gráfico acima representado pode constatar-se que as freguesias de Cacia, Eixo,Nariz
e FRequeixo verificaram uma diminuição do numero de informações de loteamento, já as
freguesia de S. Bernardo, Santa Joana e S. Jacinto registaram um aumento do número de
informações.
Foram ainda elaboradas informações técnicas e emitidas Certidões de destaque de
parcela.
Sector de loteamentos – Analise e informação de obras de urbanização
No âmbito das operações de loteamento, este sector analisa e informa os projectos das
obras de urbanização e acompanha, tanto quanto possível, a sua execução. Posteriormente,
após vistoria cuidada à obra de modo a verificar se a mesma foi executada de acordo com os
projectos aprovados, procede-se à Recepção Provisória e/ou Definitiva, com a elaboração dos
respectivos autos de vistoria, com vista à redução da garantia bancária, de acordo com os
artigos 54.º e 87.º do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual.
Nesta fase a obra é igualmente vistoriada pelas diversas entidades responsáveis no
campo das especialidades, que emitem Autos de Recepção Provisória ou Definitiva no âmbito
das suas competências, tais como a EDP, SMA, PT e Lusitâniagás.
Incluídas nas informações diversas são analisadas e informadas prorrogações de prazo,
comunicação de início de obras de urbanização para marcação/verificação dos alinhamentos,
bem como diversas exposições no âmbito das infraestruturas dos loteamentos.
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Por força do artigo 49º do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual,
não podem ser celebradas escrituras públicas de primeira transmissão de imóveis construídos
nos lotes ou de fracções autónomas desses imóveis sem que seja exibida, perante o notário,
certidão emitida pela Câmara Municipal, comprovativa da recepção provisória das obras de
urbanização ou Certidão, emitida pela Câmara Municipal, comprovativa de que a caução
prestada é suficiente para garantir a boa execução das obras de urbanização.
Nos termos do artigo 54º da Lei n.º64/2003, de 23 de Agosto, a celebração de quaisquer
actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte a constituição de compropriedade ou
ampliação do numero de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara
Municipal. O parecer pode ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou
dele resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos,
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade
económica não urbana, pelo que também nesta área é o nosso Departamento a prestar apoio
técnico.
Licenciamento industrial
A. Estabelecimentos industriais
Durante o ano de 2007 é de assinalar a alteração ao regime jurídico do licenciamento
industrial no âmbito do programa “SIMPLEX 2006”.
As accções desenvolvidas pelo DPGUOP na esfera do licenciamento industrial poderão resumir-se
a:

1.

Informações acerca do regime jurídico do licenciamento industrial;

2.

Pareceres relativos a autorização de localização de estabelecimentos industriais;

3.

Representação do município no grupo de trabalho para análise e proposta de decisão do
processo de licenciamento de estabelecimentos industriais nos termos previstos no
artigo 24º do RELAI.

B. Massas minerais
Em matéria de exploração de massas minerais [pedreiras] foram emitidos pareceres no
âmbito do licenciamento e no âmbito do encerramento de explorações.
Foram realizadas vistorias em que participaram, para além de um representante da autarquia,
representantes da CCDR e da DRE.
Durante o ano 2007 deu-se início a um processo que deverá culminar com a
regularização da situação de todas as pedreiras existentes no concelho.
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Refira-se ainda que, à semelhança de outras matérias, o regime jurídico da exploração
das massas minerais sofreu alterações no ano transacto.
Combustíveis
No que respeita ao domínio dos produtos do petróleo – instalações de armazenamento e
instalações de abastecimento – abrangidos pelo D.L. nº 267/2002 de 26NOV, importa referir a
emissão de pareceres relativos a:
1.

2.

Licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis localizados:
•

Na rede viária municipal;

•

Em estabelecimentos industriais.

Licenciamento de instalações de armazenamento de combustíveis – GPL, Gasóleo,
Fuelóleos, Óleos lubrificantes, Xileno, Tolueno e outros.

3.

Processo de desactivação de instalações.

Na esfera dos combustíveis, à semelhança do que fizemos no ano de 2006, salientamos
ainda:
•

A grande diversidade de regulamentos de segurança aplicáveis aos diferentes tipos de
instalação;

•

A alteração da legislação, que deu origem, nomeadamente, à transferência de
competências para as autarquias em matéria de licenciamento/fiscalização de redes;

•

A complexidade desta matéria, motivada:
a) Pelas questões de segurança que se colocam na área envolvente e na
própria instalação;
b) Pela falta de experiência da autarquia em lidar com este tipo de
licenciamento;
c) Pela especificidade do assunto;
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Publicidade, toldos e esplanadas
A actividade exercida neste domínio pela secção de arquitectura da DGU compreende a
apreciação dos pedidos de licenciamento de elementos publicitários, em espaço público ou de
domínio privado, estes últimos, em suporte individualizado ou sobre fachadas; a colocação de
toldos e a ocupação de via pública com esplanadas.
A apreciação dos pedidos consiste, sumariamente: na verificação da instrução do
pedido: a correcta identificação, existência de licenciamento de utilização dos prédios e/ou
estabelecimentos/actividades, a legitimidade dos requerentes, a autorização de proprietários
e/ou condóminos; na consulta a entidades exteriores à Câmara, quando a tal haja lugar (Ex.
mais comuns: EP, IGESPAR), ou à CCPE; e, por fim, na verificação da conformidade da pretensão
com as regras existentes aplicáveis a cada uma das diferentes situações.
O nosso departamento tem prestado apoio técnico na apreciação de projectos para
execução de jazigos em cemitérios Municipais, resposta a exposições, dúvidas, queixas de ruido
e pedidos de certidão.
No ano transacto foram apreciados pelos serviços cerca de 773 pedidos tramitados pelo
sistema de gestão documental.

Sector de vistorias
Este sector realiza todo o tipo de vistorias previstas na legislação aplicavel às obras
particulares, com a participação de todos os técnicos da Divisão de Gestão urbanística,
mediante escala de vistorias, elaborada mensalmente. A Divisão de Policia Municipal integra a
escala de vistorias, trabalhando em cooperação com o nosso Departamento.
A emissão da licença ou autorização de utilização não carece obrigatóriamente de
vistoria prévia à obra, pelo que apenas é ordenada a execução de vistoria quando o pedido não
está devidamente instruído ou existam razões que apontem para a desconformidade da obra
executada com o projecto aprovado e licenciado, desta forma podemos constactar que ao longo
dos anos tem havido por parte dos Municipes a preocupação de formalizar devidamente os
pedidos tendo reduzido significativamente o número de vistorias realizadas pelos serviços.
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A equipa técnica do departamento presta atendimento ao público diáriamente com
vista a prestar esclarecimentos aos Muinicipes e aos técnicos, no ano transato foram realizados
1252 atendimentos.
Comissão Municipal de Aveiro
No ano de 2007 a Comissão Municipal de Aveiro, constituída ao abrigo da Lei nº 12/2004,
de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a instalação e a
modificação de estabelecimentos de comércio a retalho e por grosso em livre serviço e a
instalação de conjuntos comerciais, reuniu a 11 de Abril, a 19 de Julho e a 14 de Novembro,
estando presente a Directora de Departamento em representação da Câmara Municipal, de
acordo com a Deliberação de Câmara de 02/01/06.
A Comissão Municipal é constituída, além do Presidente da Câmara Municipal, ou de um
representante por si designado, que preside, por um elemento indicado pela Assembleia
Municipal, pelo Director Regional da Economia do Centro, por um representante da associação
comercial e um representante da associação de consumidores.
Na reunião de 11/04 foi apreciado o pedido de instalação de um Minipreço, em
Verdemilho, que obteve parecer desfavorável.
Na reunião de 19/06 foram apreciados os pedidos de instalação de dois Pingo Doce, um
na Freguesia da Vera Cruz e outro na Freguesia de Oliveirinha tendo ambos obtido parecer
desfavorável. Foram também apreciados dois pedidos de instalação designados M24 Modelo, que
integram as estações de serviço da Auto-Estrada A25, os quais obtiveram parecer favorável.
Na reunião de 14/11, foi apreciado o pedido do Pingo Doce, da Vera Cruz e de um MiniPreço em Aradas, os quais obtiveram parecer favorável.
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A execução do regulamento do Plano Director Municipal
Encontra-se em fase de elaboração a revisão do Plano Director Municipal. Neste âmbito,
consideramos urgente e necessária a revisão do regulamento que faz parte do seu conteúdo
documental (elementos fundamentais).
Este, tem como objectivo estabelecer as regras a que devem obedecer a ocupação, o
uso e a transformação do solo (classes e categorias), além de complementar a definição de
estratégias e intenções urbanísticas e salvaguardar os recursos naturais, culturais, agrícolas,
florestais e patrimoniais (arquitectónico e arqueológico). Ainda, complementar a definição de
estratégias: de localização, distribuição e desenvolvimento das actividades industriais,
turísticas, comerciais e de serviços; das aptidões, potencialidades e referências dos vários usos
possíveis para o espaço rural; de programas no uso habitacional.
Decorridos mais de 10 anos deste instrumento de gestão territorial, cabe-nos analisar e
identificar as questões que se encontram ultrapassadas, quer pelo progresso tecnológico e
político quer pelo desenvolvimento social e económico.
Ao momento, há a introdução de várias preocupações no redefinir do modelo de
ordenamento do território, para que este assegure a sustentabilidade do ambiente, a protecção
do património e o desenvolvimento rural, assim como a igualdade entre os munícipes, a
protecção cilvil de carácter permanente e a acessibilidade dos espaços urbanos e das
edificações, e, ainda estabeleça condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal.
Deste modo, o regulamento deve prever e regular os mecanismos de compensação de
benefícios e encargos entre proprietários afectados pela execução do plano municipal
(perequação), que se traduzam na atenuação das assimetrias de desenvolvimento no espaço de
intervenção.
Podemos concluir, da experiência que decorreu na aplicação do PDM até esta data, que
algumas situações necessitam ser revistas:
-

Estabelecer indicadores e parâmetros urbanísticos
-

Índices de construção;
-

Apenas existe este índice para as habitações multifamiliares na Zona
correspondente; as instalações agrícolas, agro-pecuárias e pecuárias,
indústria e armazenagem.

-

Índices de ocupação;
-

Apenas existem este índice para anexos de habitação; indústria e
armazenagem e instalações agrícolas, agro-pecuárias e pecuárias.
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-

A percentagem de ocupação prevista nas construções anexas não se aplica
às garagens, o que por vezes duplica a área de ocupação possível, estas no
fundo devem estar incluídas nas construções referidas, devendo a área
permitida ser ajustada.

-

Índices de impermeabilização do solo;

-

Índices de áreas ajardinadas e arborizadas;

-

Definição de cérceas;
-

Esclarecimento

da

utilização

dos

aproveitamentos

de

sótãos

e

a

possibilidade de efectuar recuados, uma vez ser uma situação que tem
gerado polémica entre os projectistas, na opção da solução arquitectónica
do tipo de cobertura.
-

O pé direito livre fixado para os anexos encontra-se obsoleto (reduzido) uma
vez que são por vezes necessários mecanismos eléctricos para o
funcionamento de portões.

-

A altura de meação deve referir como é considerada, qual a cota altimétrica
que se tem como referência no solo.

-

Definição de percentagens de usos;

-

Definição de áreas de construção afectas ao estacionamento;
-

Verificamos

que

a

área

de

construção

obrigatória

por

lugar

de

estacionamento em estrutura edificada ( 25 m² ) não é suficiente.
Nas situações de edifícios que possuam infra-estruturas e áreas técnicas e
de acesso de maior dimensão inseridos em operações de loteamento,
aquando da avaliação do projecto de arquitectura de um lote a licenciar
verificamos que o n.º de pisos destinados a estacionamento que constam no
alvará não são suficientes.
Por este facto considera-se que deve ser salvaguardada uma área mínima
para o veículo, como é definido para os lugares de estacionamento à
superfície.
-

Definição da profundidade das construções consoante a localização e uso;
-

Presentemente, para além da habitação em banda, só existe uma
profundidade máxima para os pisos destinados a comércio, armazéns e
indústria localizados em construções de habitação.
Nos casos de construções de uso excusivo de comércio, armazéns e indústria
localizados em zona predominante de habitação deveria, além dos índices,
existir uma profundidade máxima a aplicar.

-

Regular as possibilidades de construção em propriedade horizontal;

-

Definir estratégia de localização e de instalação de estações de radiocomunicação;

-

Estabelecer a valorização e regeneração do espaço público (zonas verdes, de água,
etc).
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A execução do Regulamento de Taxas
O trabalho desenvolvido no Departamento, no âmbito das obras particulares, está
sujeito ao pagamento de taxas nos termos do capitulo v do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro,
na sua actual redacção, que são calculadas de acordo com o regulamento de taxas, licenças e
autorizações urbanísticas do Município de Aveiro. As taxas cobradas no decurso do ano de 2007
foram as seguintes:
Tipo de taxa

Número
de
guias

Valor (euros)

Entrada de requerimento

4229

113.420,00

Solicita Plantas topográficas

3148

36.060,00

5

250,00

Depósito da Ficha técnica da habitação

154

9.975,00

Licença ou autorização de utilização (com ou sem vistoria)

397

229.982,72

Licença de utilização ao abrigo do D.L. n.º D.L. n.º370/99, de 18/9 – actividades
de comércio com risco para a saúde pública

25

4.425,80

Licença de utilização de restauração e/ou bebidas

34

5.284,50

Licença para construção de muros

10

1.034,25

135

7.575,00

Licença para ocupação da via pública

26

12.491,50

Licença ou autorização de operações de loteamento

85

498.934,16

Licença ou autorização de obras de edificação

701

2.062.267,12

Prorrogação do prazo da licença

170

11.429,23

9119

2.993.129,28

Vistoria sobre condições de segurança e salubridade

Atribuição de número de policia

Totais
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6.6. - SANEAMENTO E SALUBRIDADE
___________________________________________________________________________________
SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE
HIGIENE, LIMPEZA E SALUBRIDADE
Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza dos bairros sociais das freguesias do
Município de Aveiro: Bairro do Griné, Bairro do Caião, Bairro da Bela Vista, Bairro de Taboeira,
Bairro de Mataduços, Olho D’ Água e Cidadela de Aveiro, Bairro da Covilhã e Vila Verde (Eixo),
Montes de Azurva e Bairro de Eirol. Este serviço é executado pelo Serviço de Higiene e Limpeza
do Departamento de Serviços Urbanos (DSU), com uma frequência semanal/quinzenal/mensal de
acordo com o calendário de actividades aprovado para o ano de 2007, elaborado por esta
Divisão.
Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza das áreas de varredura da SUMA, SA na
cidade e das áreas de varredura da responsabilidade do DSU, nomeadamente, o controlo de
ervas na Primavera e o estado de limpeza e desinfecção das grelhas e sifões. Verificação e
controlo do estado de higiene e limpeza do Mercado Municipal de Santiago e Mercado Municipal
José Estevão.
Avaliação e informação técnica relativa a reclamações sobre insalubridade no Concelho,
nomeadamente:
•

descarga ilegal de amoníaco na Rua do Freitas, lugar de Presa, Santa Joana;

•

qualidade do ar interior na Escola EB1 de Esgueira, lugar de Esgueira, freguesia de
Esgueira;

•

terreno insalubre na Travessa Júlio Catarino, lugar de Verdemilho, freguesia de Aradas;

•

terreno insalubre na Estrada de São Bernardo n.º 127, lugar de S. Bernardo, freguesia de
S. Bernardo;

•

terreno insalubre no Beco do Barreiro, lugar de Quinta do Picado, freguesia de Aradas;

•

obras não autorizadas pela CCDRC junto a linha de água na Travessa do Chão do Correia,
lugar de Taboeira, freguesia de Esgueira;

•

Descarga ilegal de entulhos na Rua da Areosa, lugar de Eixo, freguesia de Eixo;

•

Descarga ilegal de esgoto doméstico na rede de águas pluviais na Rua João de Deus,
lugar de Esgueira, freguesia de Esgueira;

•

Descarga ilegal de esgoto industrial na rede de águas pluviais na Zona Industrial Aveiro
Sul, lugar de Mamodeiro, freguesia de Nossa Senhora de Fátima;

•

Insalubridade em pátio (lixos) na Rua dos Arrais, lugar da Beira Mar, freguesia da Vera
Cruz;
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•

Insalubridade em terraço (galinheiro e lixos) na Avenida 25 de Abril, lugar de Aveiro,
freguesia da Glória;

•

Insalubridade em curral na Rua da Mêlhera, lugar de Sarrazola, freguesia de Cacia;

•

Informação de diversas queixas sanitárias sobre a proliferação de pombos na via pública,
no centro da cidade. A Direcção Geral de Veterinária informou que o método que
aconselham para o controlo de populações de pombos é o milho amticoncepcional. Face
a esta infomação está-se a proceder ao levantamento de todos os métodos passíveis de
serem utilizados, em colaboração com o Médico-Veterinário Municipal.

Para o controlo de pragas de roedores e insectos em várias zonas públicas do concelho e alguns
edifícios municipais, a execução dos serviços de desratização e desinfestação foi adjudicada a
15 de Maio à empresa especializada Desinfanorte – Desinfecções do Norte, Lda, tendo os serviços
sido iniciados na semana de 4 a 8 de Junho de 2007.
Assim sendo, foram realizados e acompanhados os serviços incluídos no caderno de encargos,
bem como, os seguintes serviços extra caderno de encargos:
•

tratamento único de desinfestação geral, contra o bicho da prata, do Arquivo Geral
Municipal, a 2 de Fevereiro.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Verificação do serviço de recolha de RSU, recolha de monstros, lavagem e manutenção
quinzenal e mensal de contentores, realizadas pela SUMA no âmbito do contrato de prestação de
serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana.
Controle e conferência de facturas respeitantes à descarga de resíduos sólidos urbanos do nosso
Município no Aterro Sanitário Multimunicipal de Aveiro, gerido pela ERSUC, SA. Durante o ano de
2007, foram recolhidas 38.292 toneladas de resíduos sólidos urbanos indiferenciados cujo
destino final foi o aterro sanitário, de acordo com a tabela seguinte:
Mês

Quantidade de RSU Indiferenciados recolhidos (Ton)

Janeiro

3.155

Fevereiro

2.865

Março

3.276

Abril

3.126

Maio

3.296

Junho

3.259

Julho

3.459

Agosto

3.351

Setembro

3.064

Outubro

3.325

Novembro

2.936

Dezembro

3.180

TOTAL

38.292
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Avaliação e informação técnica da necessidade de colocação de novos contentores e papeleiras
para deposição de R.S.U., com a actualização contínua da base de dados dos contentores e
papeleiras existentes no município de Aveiro. Durante o ano de 2007 foram colocados 88
contentores de 800 litros e 52 papeleiras. No final do ano de 2007 o equipamento total instalado
no concelho era: 3.295 contentores de 800 litros, 4 contentores de 1000 litros, 25 contentores
de 240 litros, 27 contentores de 120 litros e 1.692 papeleiras.
Actualização e fornecimento de informações sobre o aluguer de contentores às empresas que o
solicitavam. Estabelecimento de contactos com empresas já em laboração que ainda não
possuíam contentor próprio para deposição dos seus resíduos sólidos, informando-as das
alternativas existentes e sensibilizando-as para as questões do acondicionamento dos resíduos.
A 28 de Maio foi efectuada a inscrição da CMA no SIRER - Sistema Integrado de Registo
Electrónico de Resíduos. De acordo com o Artigo 48º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, é obrigatório o registo no SIRER dos produtores de resíduos não urbanos que no acto
da sua produção empreguem pelo menos 10 trabalhadores e dos produtores de outros resíduos
perigosos, categorias nas quais se enquadra a Câmara Municipal de Aveiro.
Em Novembro de 2007 foi aprovada a actualização da tabela de preços para a prestação de
serviços de deposição, recolha, transporte, tratamento e eliminação de resíduos sólidos
equiparáveis a RSU, aplicada aos produtores cuja produção diária de resíduos sólidos seja
superior a 1100 litros, bem como a renovação dos contratos já existentes com estes produtores.
Também foi actualizado o preço do aluguer de contentores. Esta tabela de preços é válida para
o período de 1 de Dezembro de 2007 a 30 de Novembro de 2008.
RECOLHA SELECTIVA
Supervisão dos serviços efectuados pela ERSUC, SA em todo o território municipal.
Verificação, no local, do estado de conservação do equipamento e da frequência da recolha
selectiva, tendo sido efectuado o encaminhamento das anomalias para a ERSUC.
Actualização da base de dados de ecopontos associada à disponibilização de informação sobre
estes equipamentos de recolha selectiva na página de Internet desta autarquia.
A 15 de Junho realizou-se uma reunião com o responsável da ERSUC para a recolha selectiva,
tendo-se equacionado a possibilidade de, daqui a 2 anos, a Autarquia poder usufruir das
instalações de escritórios e do centro de triagem da ERSUC, sito nas instalações do Aterro
Sanitário de Aveiro, como ecocentro para o município.
A 25 de Junho foram instalados 6 novos ecopontos, nomeadamente:
•

Avenida Frei D. Miguel Bolhões e Sousa, lugar das Glicínias, freguesia de Aradas;

•

Praceta Rainha D. Leonor, lugar de Aveiro, freguesia da Glória;

•

Largo da Igreja, lugar de Nariz, freguesia de Nariz;

•

Rua 31 de Janeiro, lugar das Alagoas, freguesia de Santa Joana;

•

Largo da Apresentação, lugar da Beira Mar, freguesia da Vera Cruz;
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•

Rua Francisco Ferreira Neves, lugar de Sá-Barrocas, freguesia da Vera Cruz.

No final do ano de 2007 existiam no concelho 159 embalões, 192 papelões, 267 vidrões e 57
pilhões. Em todo o ano de 2007, através da recolha selectiva, foram recolhidas 1.357 toneladas
de vidro, 1034 toneladas de papel/cartão, 326 toneladas de embalagens, cujo destino final foi a
reciclagem.
Verificação dos serviços de recolha de embalagens de leite vazias da tetra-pack, realizado nas
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho, no âmbito do contrato de
prestação de serviços de recolha de embalagens tetra-pack nas escolas.
Tal como previsto no Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro,
iniciaram-se contactos com a SUMA e vários Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos
(licenciados) com vista à implementação de circuitos específicos para a recolha diferenciada de
resíduos verdes. Trata-se de resíduos verdes provenientes da limpeza e manutenção dos jardins
ou hortas das habitações unifamiliares e plurifamiliares, do concelho de Aveiro (Artigo 5º do
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública, da C.M.A.).
Na elaboração deste projecto foram tidas em conta as normas previstas no Regulamento de
Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município de Aveiro, a legislação aplicável, tanto
a Directiva da UE relativa à deposição de resíduos (1999/31/CE), como a legislação Nacional.
Baseado numa estratégia de prevenção na produção, minimização da deposição em aterro e
maximização da valorização, apresentou-se um conjunto de orientações a seguir pelos
munícipes e pela empresa SUMA, respectivamente aquando da deposição e recolha dos resíduos
verdes. Elencou-se ainda, um conjunto de sugestões para implementação de acções e
campanhas de sensibilização e divulgação, ao nível dos estabelecimentos de ensino, munícipes
em geral e Espaços Verdes Públicos, nomeadamente implementação de projectos de
compostagem doméstica, hortas pedagógicas em escolas, construção/oferta de compostores a
escolas, realização de acções de sensibilização envolvendo toda a comunidade escolar, edição
de brochura sobre a compostagem, implementação de um projecto-piloto de compostagem
doméstica em jardins de moradias do concelho, colaboração na construção de compostores ou
oferta de compostores aos aderentes ao projecto ou venda por um preço simbólico.
No âmbito deste projecto, foi elaborada uma proposta de Prestação de Serviços de Aluguer de
Equipamento, Recolha, Transporte e Deposição de Resíduos Biodegradáveis (verdes).
TRANSFERENCIA DA GESTÃO DE RSU: RECOLHA INDIFERENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU) E OPERAÇÕES DE LIMPEZA - CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM A
SUMA E CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS COM A ERSUC
Foi deliberado pela Câmara Municipal de Aveiro a transferência da gestão do serviço de Resíduos
Sólidos Urbanos e Limpeza e Varredura para os Serviços Muniicpalizados de Aveiro (SMA) a partir
de 01 Janeiro de 2008, assim como aprovada a nova tarifa de RSU a cobrar aos pequenos
produtores e domésticos, que entrará em vigor a 01 de Janeiro de 2008.
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No seguimento da deliberação da CMA tem-se executado várias reuniões de trabalho entre os
serviços da CMA, SMA, SUMA e ERSUC, com o objectivo de proporcionar uma transição sem
qualquer perda de qualidade dos serviços prestados ao municipe e sem prejuízos na execução
dos trabalhos para as instituições envolvidas.
NORMAS TÉCNICAS SOBRE OS SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM EDIFICAÇÕES
No âmbito da aplicação das normas sobre sistemas de deposição de RSU, constantes do
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Higiene Pública, foram analisados e informados
vários Projectos de Deposição de RSU referentes a processos de obras particulares.
RUIDO
A fiscalização de reclamações sobre ruído ambiente/incomodidade são da competência da
Autarquia conforme o disposto no Regulamento Geral de Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de Janeiro. Assim, no seguimento de várias reclamações de munícipes, e em casos justificados,
foi efectuada a avaliação acústica por um laboratório acreditado, tendo sido posteriormente
dado encaminhamento às reclamações com provimento. Foram analisados os seguintes
processos:
•

Processo de Obras n.º 216/99 - Esgueira 2004 – Padaria e Pastelaria, Lda;

•

Processo de Obras n.º 100/83 - Gelataria Bar Finalmente;

•

Processo de Obras n.º 76-B/81 - Loja de produtos alimentares – Largo Sra. da Alegria;

•

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro;

•

Processo de Obras n.º 447/82 - Adega São Gonçalinho;

•

Processo de Obras n.º 385/92 - Spot Bar;

•

Processo de Obras n.º 219/65 - Oficina Neiva;

•

Processo de Obras n.º 518/92 - Bar 28 Music Lovers;

•

Processo de Obras n.º 1429/1955 - A Seco Fica Bem – Serviços e Limpeza de Vestuário,
Lda;

•

Processo de Obras n.º 573/69 - Bar ‘Armazém do Silêncio’;

•

Processo de Obras n.º 461/91 - ‘Café Valadinho’;

•

Processo de Obras n.º 642/83 - Restaurante ‘Adriano’;

•

Processo de Obras n.º 46/88 - ‘Jota 2 Bar’;

•

Processo de Obras n.º 118/80 - Restaurante ‘Lino’s’;

•

Processo de Obras n.º 194/83 - Restaurante Bar ‘Trattoria’;

•

Processo de Obras n.º 627/62 - Bar ‘Posto 7’;

•

Processo de Obras n.º 57/88 - Igreja Evangélica.
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Informação dos vários pedidos de Licença Especial de Ruído para a realização de festas, arraiais
e/ou outras actividades, por solicitação da Secção de Taxas e Licenças.
Análise da situação sobre a exposição da população residente na envolvente ao Canal de S.
Roque, com proposta de oficio à AENOR a solicitar a instalação de barreiras acústicas.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA E DOS
CANAIS URBANOS DA RIA
No âmbito deste projecto foram realizadas diversas reuniões com o Departamento de Serviços
Urbanos da Autarquia e com os Serviços Municipalizados de Aveiro, com vista à preparação do
caderno de encargos para consulta prévia para prestação de serviços de análise da qualidade da
água dos canais urbanos da Ria de Aveiro. A contratação deste serviço ficou a cargo dos Serviços
Municipalizados de Aveiro.
Informação técnica sobre a Vala hidráulica da Rua da Patela e a comfirmação da existência de
estrangulamento ao livre escoamento das águas no local de encontro das duas valas hidráulicas,
junto à estação Elevatória, e a necessidade de elaboração de projecto de execução e custos da
obra de beneficiação/correcção do escoamento das águas entre a Rua da Patela e a vala
hidráulica a jusante.
Elaboração do diagnóstico das patologias do poço de captação da Fonte da Horta, lugar de
Horta, freguesia de Eixo, com apresentação de proposta conjunta com os técnicos do DPGOM
dos diferentes trabalhos de reparação e reabilitação, bem como trabalhos com vista à
preservação da qualidade das águas captadas.
AMBIRIA
O Projecto AmbiRia - Gestão Ambiental da Região da Ria de Aveiro, promovido pela AMRIA e
iniciado em Outubro de 2004, pretende desenvolver nos municípios associados a recolha e
divulgação de parâmetros de qualidade ambiental, Cartas da Água georeferenciada e elaboração
de Planos Municipais do Ambiente, bem como divulgar essa informação nas páginas de internet
de cada autarquia. A Entidade Beneficiária Primária do Projecto é a AMRia-Associação dos
Municípios da Ria, e as Entidades Beneficiárias Secundárias são as CMs de Águeda, Albergaria-AVelha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e
Vagos. O orçamento global é de 460.950 €.
Até à presente data foram realizadas as seguintes tarefas:
▪

aquisição de vários equipamentos eléctricos para análise expedita da qualidade da água
em linhas de água, e adaptação de uma sala do 3.º piso do Centro Cultural e de
Congressos para “Pólo Laboratorial da Divisão de Ambiente”, com um circuito de
tomadas para alimentar os referidos equipamentos. Também foi instalada uma rede
estruturada com 2 (dois) pontos para PC e 1 (um) ponto para telefone. Estas
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infraestruturas são indispensáveis para prosseguimento dos objectivos deste projecto.
Este laboratório foi equipado com armários e bancada apropriados.
▪

Reunião na sede da AMRIA, a 1 de Maio: reunião entre a AMRIA, a ESRI e as entidades
beneficiárias do Projecto AmbiRia (Autarquias associadas). Nesta reunião foram
debatidas as funcionalidades da aplicação informática AmbiRia, desenvolvida pela ESRI,
que ainda se encontram inoperacionais.

▪

conclusão das conformidades das funcionalidades da aplicação informática AmbiRia,
desenvolvida pela ESRI, que passaram a estar funcionais na Autarquia de Aveiro,
nomeadamente o Plano Municipal da Água - Diagnóstico e Carta da Água – link para o
mapa.

▪

Realização de uma campanha de amostragem nas linhas de água do concelho, a 12 de
Dezembro, tendo-se analisado os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Inserção
dos resultados na aplicação informática AmbiRia.

PROJECTO “TROCA DE SERINGAS”
Em colaboração com a Associação Nacional de Farmácias, no âmbito do projecto “Troca de
Seringas”, realizou-se a recolha mensal de seringas usadas pelas farmácias do concelho. No ano
de 2007, as recolhas foram efectuadas na segunda semana de cada mês.

PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AVEIRO (PMADSA)
O PMADSA tem como objectivos:
 clarificar a actual situação do município em termos de políticas municipais de qualidade
ambiental;
 estabelecer os níveis de qualidade que se pretende atingir;
 estabelecer as formas e recursos disponíveis ou a mobilizar para melhorar a gestão ambiental;
 implementar um sistema de verificação e monitorização da obtenção dos níveis de qualidade
pretendidos.
Foi feita a divulgação do caderno informativo do Plano de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Para o inicio dos trabalhos preparatórios do Plano de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
foram desenvolvidas as seguintes tarefas:
▪

Formalização de um Estágio Curricular para um aluno do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, em que o trabalho incidiu no temática Àrea Espaço Rural - Criação e promoção
de contínuos ecológicos, reabilitação e monitorização da bacias hidrograficas e dos
canais urbanos da Ria;
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▪

Formalização de um Estágio Curricular para uma aluna do Instituto Politécnico de
Coimbra, em que o trabalho incidiu no temática Àrea Espaço Rural - Acções Agenda 21
Escolar, Área Energia, Área Qualidade Parâmetros Ambientais – Resíduos Sólidos
Urbanos, Área Espaço Natural – Rede de Hortas Urbanas;

▪

Formalização da Candidatura à Bandeira Azul da Praia de S. Jacinto;

▪

Elaboração do caderno de encargos para a Monitorização da Qualidade da Água dos
Canais urbanos da Ria e linhas de água que desaguam nos referidos canais urbanos;

▪

Relativamente ao levantamento das condições biofísicas das linhas de água, com
caracterização dos principais pontos e aspectos de potencial ecológico e de conflito
(artificialização, contaminação) – Rib.ª de Vilar e Rib.ª de S. Bernardo, constata-se e
salienta-se:
•

O levantamento fotográfico e conhecimento da extenção e área das duas
ribeiras;

•

Identificação e caracterização das duas linhas de água;

•

Caracterização biofisica das margens;

•

Caracterização das espécies de flora;

•

Com os levantamentos anteriores executados, foi elaborada toda a
organização da limpeza da Ribeira de Vilar em parceria com a Junta de
Freguesia da Glória:

•

Iniciou-se os trabalhos conducentes á limpeza e desobstrução da Ribeira
de Vilar com participação de mão-de-obra, equipamento e máquinas
fornecidas pela Junta de Freguesia de Glória;

•

Esta limpeza tem como objectivo melhorar a drenagem e funcionalidade
da corrente através da remoção de detritos (vegetais e material sólido)
que possam criar obstáculos ao normal escoamento no curso de água,
consolidar as margens e proteger contra a erosão e cheias, melhorar a
qualidade da água;

•

Todo o trabalho tem em consideração a conservação e preservação de
espécies de interesse ecológico e características de zonas ribeirinhas,
assim como a preocupação da não destruição de possíveis habitats
faunísticos existentes ao longo do troço da ribeira que atravessa uma
grande extensão de território pertencente à Junta de Freguesia da Glória.

•

sessão de apresentação e esclarecimento na Assembleia de Freguesia da
Glória;

•

acompanhamento dos trabalhos de limpeza de margens e regularização
pontual do leito;

•

elaboração de plano de acção com definição dos diferentes procedimentos
e fases dos trabalhos, apresentando proposta de caderno de encargos tipo
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para

três

situações

alternativas

de

trabalho,

nomeadamente:

Fornecimento de madeiras e outros elementos de sustentação e
estabilização de margens; Prestação de serviços, com fornecimento dos
materiais necessários, de estabilização de taludes e margens aplicando
técnicas pouco evasivas de paliçada, fachina e sebe viva;
•

colaboração na elaboração de planta de síntese que servirá de base ao
próprio caderno de encargos e pedido de parecer e autorização final à
CCDR-Centro;

•

introdução do plano de trabalhos no projecto ‘Corredores Ecológicos’ que
está a ser discutido e trabalhado no âmbito do grupo de trabalho para o
desenvolvimento de candidaturas ao QREN;

•

sessão de apresentação e auscultação pública do projecto de reabilitação
e requalificação da Ribeira de Vilar, realizada na Sede do Agrupamento de
Escuteiros de Vilar, dirigida à população local, e em especial aos
proprietários das parcelas envolventes às margens;

•

colaboração na elaboração de planta de síntese que servirá pedido de
parecer e autorização final à CCDR-Centro;

•

promoção e participação na visita técnica realizada às Ribeiras do Buragal
e Vilar do Grupo de Trabalho de ‘Corredores Ecológicos’.

▪

Preparação de trabalhos de sensibilização para a implementação da Rede de Hortas
Urbanas. A Rede de Hortas Urbanas, tal como previsto no Plano Municipal de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Aveiro, contemplará a criação e promoção de Hortas
Sociais, Hortas Escolares, Hortas Pedagógicas e Hortas Comunitárias. Os trabalhos em
curso, têm como objectivos, a promoção e conservação da natureza, num contexto
urbano, a valorização da biodiversidade e a sensibilização ambiental, nomeadamente
com promoção de boas práticas agrícolas e de preservação ambiental. Pretende-se ainda
dinamizar a integração social e a educação ambiental. No âmbito da Rede de Hortas
Urbanas, iniciaram-se contactos com a Universidade de Aveiro no sentido de auscultar a
possibilidade de estabelecer um protocolo conjunto com vista à instalação de uma
horta/quinta em terrenos da U.A.. Este espaço, a concretizar-se, servirá, entre outras
possibilidades:

-

como local de demonstração de Boas Práticas Agrícolas (Agricultura Urbana Biológica);

-

local de actividades práticas para estabelecimentos de ensino (Horta Pedagógica
Biológica);

-

local de experimentação (para trabalhos da própria U.A.)

-

local de sensibilização, partilha de experiências, de cooperação e participação
comunitária.

De referir, que no seguimento de pesquisas e contactos estabelecidos, se constatou, que
noutras autarquias, com trabalhos/experiências em “Redes de Hortas Urbanas”, é comum
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existir espaços (hortas/quintas) da própria autarquia, e que são cedidas às populações ou
comunidade escolar. Não foi possível identificar um espaço propriedade da C.M.A. que possa
servir para o efeito.
Neste âmbito, preparou-se um projecto a apresentar aos estabelecimentos de ensino do 1º
ciclo, no ano lectivo 2007-2008, destinado à implementação de “Hortas Escolares”. Com
este projecto, prevê-se contribuir para melhores práticas de alimentação saudável, ao
mesmo tempo que pode constituir uma ferramenta de enriquecimento curricular, com a
aplicação prática de conhecimentos de matérias leccionadas, podendo abranger áreas como
a Matemática, Biologia, Ambiente, Saúde, Artes e Língua Portuguesa, entre outras.

A

realização de actividades ao ar livre, em grupo pelos alunos e professores, alargadas tanto à
comunidade escolar como a toda a comunidade, permitirá estender os conhecimentos e
práticas a um número alargado de pessoas, e fomentar o diálogo e cooperação entre todos
os intervenientes, bem como o gosto e responsabilidade pelos espaços verdes e naturais. Em
síntese, pretende-se, com este projecto, contribuir para um aumento de conhecimentos
estimular valores e comportamentos mais “amigos“ do ambiente.
Concluiu-se a elaboração dos Manuais “Hortas Escolares”, “Hortas Sociais” e “Guia Hortas
Sociais” a distribuir respectivamente, pelos estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo, Jardins
de Infância e habitações sociais, que pretendam aderir aos Projectos “Hortas Escolares” e
“Hortas Sociais”. Estes projectos estão previstos no Plano Municipal de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Aveiro.
No âmbito destes projectos, procedeu-se a consultas de preços de alfaias e sementes, a
distribuir por estabelecimentos de ensino (6) e habitações sociais (25), por forma a propor
superiormente a realização de Consultas Prévias com vista à sua aquisição.
Realizaram-se reuniões de divulgação do Projecto “Hortas Escolares” nos Agrupamentos de
Escolas de Aveiro, Esgueira, S. Bernardo, Eixo, Aradas e Colégio D. José . Estas reuniões irão
realizar-se em todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho. Numa 2º fase, as reuniões
realizar-se-ão com os professores dos estabelecimentos de ensino interessados em aderir ao
projecto.
Relativamente às Hortas Escolares, realizou-se um total de 13 reuniões em estabelecimentos
de ensino, o que resultou na apresentação/discussão do Projecto “Hortas Escolares” a todos
os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Aveiro.
Nas reuniões de apresentação do projecto, foi apresentado e distribuído o “Manual de
Hortas Escolares” que constitui um guia de apoio aos professores, e que inclui um Manual de
Compostagem, Fichas de Actividades e Fichas de Culturas. Neste manual são dadas
orientações quanto à escolha do local, dimensionamento da horta, organização do espaço,
selecção de plantas, épocas de sementeira e plantação, preparação do terreno, fertilização,
rega, fitossanidade, trabalhos de manutenção, colheita e ferramentas necessárias.
•

No final do ano de 2004, por imposição legal, foram elaborados os Mapas de Ruído do
Município de Aveiro pela empresa ECO14 – Serviços e Consultadoria Ambiental, Lda, tendo a
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sua execução sido co-financiada pelo Instituto do Ambiente a 50%. No entanto, estes Mapas
de Ruído, bem como a classificação do Município em zonas sensíveis e zonas mistas, não
foram submetidos a aprovação em Reunião de Câmara e a aprovação na Assembleia
Municipal, pelo que não são eficazes. A 1 de Fevereiro de 2007 entrou em vigor o novo
Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e Decreto-Lei n.º
278/2007 de 1 de Agosto, que impõe que os municípios que dispõem de mapas de ruído à
data de publicação desse Decreto-Lei devem proceder à sua adaptação, para efeitos do
disposto no Artigo 7º do Regulamento Geral do Ruído, até 31 de Dezembro de 2007. Deste
modo, foi proposta a realização de uma consulta prévia para a ‘Prestação de Serviços de
Adaptação e Actualização dos Mapas de Ruído e Proposta de Classificação de Zonas Sensíveis
e Mistas do Município de Aveiro’, por forma a garantir o cumprimento da lei.
•

Participação nos trabalhos da Semana Europeia da Energia Sustentável, organizada e
promovida pela Comissão Europeia – Direcção Geral de Energia e Transportes, que se
realizou em Bruxelas de 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro. Paralelamente participou-se em
reuniões com representantes da Rede de Energie Cités (que participaram no evento com um
stand fixo) e Entidades parceiras do projecto ETABETA que a CMA faz parte, discutindo o
ponto de situação da candidatura e eventuais novos projectos a desenvolver em parceria.

CANDIDATURA AO PROGRAMA ‘INTELLIGENT ENERGY’ ‘PARA CRIAÇÃO DA AGÊNCIA LOCAL DE
ENERGIA
Elaboração e instrução, integrando para o efeito o grupo de trabalho, da candidatura ao
programa IEE – Inteligent Energy for Europe, para criação da Agência de Energia do Baixo Vouga
– AEBV, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda.
Apresentação do projecto de candidatura ao Executivo Camarário na sessão pública de 19 de
Novembro.
Preparação e organização do dossier de adesão à Rede de Europeia de Cidades ‘Energie-Cites’,
visando a partilha de conhecimentos e disseminação de boas práticas no uso racional de energia
(formalização a 26 de Setembro de 2007).
BOLETIM DIÁRIO DA QUALIDADE DO AR EM AVEIRO
Preparação técnica do conteúdo do Boletim Diário da Qualidade do Ar de Aveiro, a disponibilizar
brevemente na página de internet da Autarquia.

Pág.497

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

BANDEIRA AZUL - PRAIA DE SÃO JACINTO
Em 2007 foi atribuído à Praia de São Jacinto o galardão ‘Bandeira Azul 2007’ e o galardão
‘Bandeira Praia Acessível’. A Praia de São Jacinto também foi selecionada para integrar o
‘Projecto de Monitorização da Qualidade Microbiológica das Areias de Zonas Balneares 2007’.
Estes galardões são atribuídos à praia desde que sejam cumpridos um conjunto de critérios que
abrangem três capítulos: qualidade da água, informação e educação ambiental, gestão
ambiental e equipamentos.
Neste âmbito, foram executadas diversas tarefas, nomeadamente:
•

elaboração do Caderno de Encargos para a Consulta Prévia para Prestação de Serviços de
Limpeza do Areal da Praia de São Jacinto na época balnear de 2007, tendo esse serviço
sido adjudicado à empresa SUMA, SA;

•

solicitação de colaboração dos Bombeiros Novos para assegurar uma ambulância, em
permanência na praia, aos fins de semana e feriados;

•

solicitação de um posto de praia à Capitania do Porto de Aveiro;

•

solicitação à Delegação de Saúde de Aveiro de análises complementares à qualidade da
água balnear;

•

solicitação à PTComunicações de um posto público de telefone.

A 13 de Junho foi efectuada a vistoria à Praia com a CCDR-C, Região de Turismo Rota da Luz,
Delegação de Saúde e Capitania, com vista à verificação da informação contida no processo de
candidatura da Praia ao galardão Bandeira Azul. A cerimónia do Hastear das Bandeiras realizouse na Praia a 21 de Junho.
A Praia de São Jacinto também foi contemplada pelo Projecto Praia Saudável da Fundação
Vodafone Portugal, tendo sido instalado a 15 de Junho um painel informativo, um dispensador
de cinzeiros, equipamento de identificação do posto de praia com número de telefone e um
telemóvel para o posto de praia.
A 1 de Agosto, entrou em funcionamento um Apoio de Praia Mínimo (APM) no local previsto para
o Apoio de Praia Completo (APC), previsto no POOC. A opção pela instalação provisória de um
APM deve-se ao facto de que não pode haver obras na Praia com a Bandeira Azul hasteada.
PROJECTO DIQUAL - QAST
Na Reunião de Câmara de 30 de Maio de 2005 foi deliberada a adesão desta Autarquia ao
Projecto DIQUAL-QAST promovido pela AIP – Associação Industrial Portuguesa, que arrancou a 28
de Junho.
O Projecto DIQUAL-QAST tem por finalidade o desenvolvimento das competências dos
Dirigentes, Técnicos Superiores e Funcionários em Geral, através da definição e implementação
de projectos de mudança e melhoria do desempenho Autárquico, nomeadamente nas áreas da
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Gestão da Qualidade e do Ambiente. É objectivo do DIQUAL-QAST, conceptualizar, implementar
e monitorizar na C.M. Aveiro, sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001:2000) e de gestão
ambiental (ISO 14001:1999), desenvolvendo e internalizando competências e qualificações,
nestes domínios, recorrendo para o efeito às metodologias de formação-acção.
Este Projecto é operacionalizado através do desenvolvimento de dois cursos:
•

DIQUAL Qualidade, que tem por objectivo a certificação da qualidade dos
Departamentos de Projectos e Gestão de Obras Municipais, de Gestão Urbanística e
Obras Particulares, bem como do Gabinete de Atendimento Integrado;

•

DIQUAL Ambiente, que tem por objectivo a certificação ambiental da Divisão de
Parques, Jardins e Espaços Verdes.

Com o propósito de concretizar os objectivos do presente projecto, foi criado um Comité de
Pilotagem e uma Equipa de Projecto que integra o Chefe da Divisão de Ambiente e um técnico
superior da Divisão de Ambiente, respectivamente.
Decorridos 18 meses sobre a 1ª avaliação CAF, realizou-se a 2ª e última avaliação, tendo-se
analisado a evolução das acções realizadas, evidências e identificaram-se acções de melhoria
possíveis de implementar.
FORMAÇÃO
No âmbito do Plano Interno de Formação de 2007, coordenado pelo Gabinete Técnico de
Formação e Qualificação Profissional desta autarquia, e por forma a desenvolver e actualizar
conhecimentos, os técnicos desta Divisão de Ambiente participaram nas seguintes acções de
formação:
•

‘Código do Procedimento Administrativo’, promovida pela AMRIA (Aveiro), que decorreu
de 8 a 12 de Janeiro e de 26 a 30 de Março;

•

‘1º Fórum: Modernizar com Qualidade’, que decorreu em Vale de Cambra (Centro
Cultural de Maceira de Cambra), a 2 de Fevereiro;

•

‘Amostragem de Águas – Edição Única’, que decorreu no GIAGI (Aveiro), de 2 a 4 de
Abril;

•

‘Sessão de Divulgação e Esclarecimento - Novo quadro legal de ruído ambiente’,
organizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que decorreu a 29 de Maio no Porto;

•

‘3.º Seminário da RENAE – Rede Nacional de Agências de Energia’, que se realizou em
Sta. Maria da Feira, no dia 15 de Maio;

•

‘Técnicas de Classificação de Serviço e Avaliação de Desempenho (SIADAP)’, organizado
pela AMRia, que decorreu de 2 a 6 de Julho em Aveiro;

•

Seminário “Bandeira Azul”, realizado em Torres Vedras, que decorreu a 30 de
Novembro;

•

Seminário ‘Época Balnear 2008’, realizado em Coimbra na sede da CCDRC, que decorreu
a 24 de Janeiro de 2008.
Pág.499

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

SERVIÇO DE EDUCAÇÂO AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AGENDA 21 ESCOLAR DE AVEIRO
No seguimento dos princípios da Agenda21 Local e da política da autarquia em matéria de
desenvolvimento sustentável, reflectida no âmbito do Plano Municipal de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, surgiu o Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda21
Escolar de Aveiro (GTIA21EA), em resultado de uma proposta apresentada pela Delegação
Regional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) à Comissão Local de
Educação, através da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro. Este Grupo integra as
Divisões de Ambiente, Educação, Acção Social e Juventude da CMA, os Serviços Municipalizados
de Aveiro, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a Federação de Associação de Pais do
Concelho de Aveiro, o Centro de Apoio Educativo de Aveiro, os Agrupamentos de Escolas de
Cacia, S. Bernardo e Aveiro e a ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental). As acções
desenvolvidas pelo grupo de trabalho, foram as seguintes:
▪

15 de Janeiro - reunião com a Divisão de Educação e ASPEA para discussão e preparação
das diferentes fases de desenvolvimento do projecto no que respeita à abordagem e
envolvimento Escolas e Agrupamentos inscritos;

▪

23 de Janeiro - reunião com todos os Agrupamentos e Escolas inscritos no projecto,
discutindo os diferentes procedimentos e formas de articulação na implementação do
processo de Agenda 21Escolar, tendo sido apresentado uma base de trabalho por forma
a fazer convergir de forma sólida e coerente os diferentes avanços em cada comunidade
educativa, explicitando para o efeito a importância do projecto e o papel de cada
escola. Foi ainda abordado o tema ‘Organização da Semana da Terra 2007, apresentando
algumas linhas orientadoras sobre o que se pretende com a iniciativa e lançando o
desafio para as escolas fazerem chegar a breve trecho algumas ideias sobre actividades
a desenvolver.

No processo de implementação da Agenda 21 Escolar, no ano lectivo 2006/2007, aderiram 16
estabelecimentos de ensino fazendo estes parte dos Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Cacia,
Eixo, Oliveirinha, São Bernardo, o Colégio D. José I, o Centro Social e Paroquial de Vera Cruz e o
Centro Educativo Dr. Alberto Souto.
A partir da auscultação directa através de fóruns participativos, inquéritos, entrevistas e
auditorias ambientais, pretendeu-se a identificação das áreas de intervenção prioritárias,
traçando de seguida um Plano de Acção com metas e objectivos a serem prosseguidos e
avaliados no tempo.
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Um dos pontos-chave do programa de implementação da Agenda 21 Escolar no Concelho de
Aveiro correspondeu à realização de fóruns participativos de pais, professores e pessoal auxiliar,
os quais decorreram entre os dias 8 e 26 de Março.
Fazendo uma retrospectiva de todas as sessões, pode-se dizer que houve uma boa adesão e
participação da comunidade educativa, criando sólidas perspectivas para um trabalho conjunto
nas fases seguintes.
Atenda-se que os dados apurados, a par de outros suportes como inquéritos, auditoria
ambiental, e entrevistas foram trabalhados por forma a serem apresentados, e uma vez mais
discutidos, com a comunidade educativa, um Plano de Acção para cada área identificada.
No âmbito das comemorações

da Semana da Terra, que decorreu de 18 a 24 de Abril, foi

contemplado no programa um dia dedicado à discussão e balanço da implementação da Agenda
21 Escolar (19 de Abril), designadamente das diferentes abordagens e procedimentos, bem como
o resultado dos foruns participativos com identificação das Áreas Prioritárias de Intervenção. Os
trabalhos serviram, assim, para reflectir em conjunto sobre o percurso e resultados conseguidos
até à data na implementação do projecto, e sobretudo quanto à sua continuidade e
desenvolvimento de próximas fases e momentos. De seguida, procedeu-se à afixação dos
resultados dos Foruns Participativos, dando inicio a uma série de contactos e reuniões com as
diferentes Instituições, no sentido de serem constituidos os diferentes Grupos Coordenadores, e
respectivos Grupos de Trabalho, e avançar para a elaboração dos Planos de Acção que dêem
resposta aos objectivos tidos como prioritários.
Realizaram-se reuniões com os responsáveis pelo projecto AG21E, das

escolas/instituições,

inscritas, e onde se realizaram os Fóruns Participativos.
Recolheram-se as medidas consideradas prioritárias pelos encarregados de educação para
solucionar as áreas de intervenção prioritárias.
Realizou-se uma visita à Estação de Tratamento de Águas com Macrófitas de Vouzela, com a
comunidade educativa da Escola Dr Alberto Souto, no âmbito dos Fóruns Participativos.
Elaborou-se o “Manual de Auditoria Ambiental”, base de dados informáticos para as
escolas/instituições e identificação de Indicadores de Monitorização.
Elaborou-se uma “Ficha de Acção” onde se pretende identificar as diferentes áreas de actuação
e a sua resolução.
Contribuiu-se para a elaboração da acção de formação dirigida aos auxiliares de acção educativa
“A Acção Educativa do Pessoal Não Docente – Um Reforço de Competências”, no âmbito dos
Fóruns Participativos.
Realização de sessões de trabalho com o Grupo Coordenador das cinco escolas integrantes do
Agrupamento de Aveiro, bem como com o Colégio D. José I , e Centro Social e Paroquial da
Vera-Cruz, e preparado os diferentes suportes informativos e de registo, com base nas àreas de
Intervenção Prioritárias pré-definidas, por forma a serem constituidos Grupos de Trabalho e
realizados os respectivos Planos de Acção.
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Acompanhamento da realização das acções pré-definidas e que correspondiam à actuação dos
serviços municipais, ao nível de infra-estruturas e equipamentos nas escolas.
Colaboração na constituição de equipas e estruturação dos trabalhos, das Hortas Escolares.
Finalização e entrega do suporte de informação e registo, em CD-Rom, das Auditorias
Ambientais.
Foram realizadas sessões de trabalho com o Grupo de Professores da EB1 da Vera-Cruz que irão
participar no projecto Horta Escolar. Foi realizada uma reunião com a Educadora do Jardim de
Infância de Azurva, que serviu para fazer o balanço dos trabalhos já realizados ao nível das
infraestruturas (reabilitação da rede electrica e pintura de paredes). Também foram realizados
trabalhos preparatórios para montagem da nova estufa na EB1 Vera Cruz e iniciados os trabalhos
de estruturação da Horta no Centro Social e Paroquial da Vera-Cruz, com a preparação dos
primeiros canteiros de plantação e túnel de estufa de apoio às primeiras sementeiras. Foi
efectuado o acompanhamento da realização das acções pré-definidas e que correspondiam à
actuação dos serviços municipais, ao nível de infra-estruturas e equipamentos nas escolas.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BANDEIRA AZUL PARA A PRAIA DE
SÃO JACINTO
No âmbito do processo de candidatura da Praia de S. Jacinto ao galardão Bandeira Azul foi
elaborado um vasto programa de actividades de educação ambiental, desenvolvido na freguesia
de S. Jacinto, durante a época balnear, em colaboração com as Divisão de Acção Cultural,
Divisão da Juventude, Divisão de Museus e Património Histórico, Gabinete de Saúde da CMA,
Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e SUMA, nomeadamente:
•

Campanha de Sensibilização ‘Prevenção de Incêndios Florestais’ / Gabinete Técnico
Florestal da Câmara Municipal de Aveiro e Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios;

•

‘Verão sem escaldão, Sol com moderação, Sombra amiga da protecção’ / Câmara
Municipal de Aveiro e Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo ;

•

Campanha de Sensibilização ‘Verão 5 Estrelas’ / Câmara Municipal de Aveiro e SUMA –
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, AS;

•

‘A Natureza também é património. O que fazer com o que chegou até nós, sabendo o
que sabemos?’ / Câmara Municipal de Aveiro;

•

‘Beata... na areia não, no cinzão!!!’ / Câmara Municipal de Aveiro, Projecto RIA e Junta
de Freguesia de S. Jacinto;

•

‘Regata dos Moliceiros’ / Câmara Municipal de Aveiro, Associação dos Amigos da Ria e do
Barco Moliceiro, Região de Turismo da Rota da Luz e Instituições e Associações do
Concelho;

•

Exposição: ‘Alterações Climáticas e o litoral …’ / ASPEA - Associação Portuguesa de
Educação Ambiental;
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•

‘Olhando o Mar e o Ambiente …’ / ASPEA - Associação Portuguesa de Educação
Ambiental;

•

‘O olhar dos vigilantes…’ / ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental;

•

‘Vamos construir um mosaico climático colectivo…’ / ASPEA - Associação Portuguesa de
Educação Ambiental.

Foi organizado, e posteriormente enviados à Agência Portuguesa do Ambiente, os relatórios das
actividades de Educação Ambiental realizadas no âmbito deste programa.
PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Para o ano lectivo 2006/2007, esta Autarquia comprometeu-se a colaborar com diversas Escolas
e com a ABAE/Fee Portugal na implementação do Programa Eco-Escolas, na medida das suas
possibilidades, a saber: Escola EB1 dos Areais, Escola EB1 das Areias de Vilar, Escola EB1 de São
Bernardo, Escola EB1 de Vilar, Escola EB2-3 João Afonso de Aveiro, Escola EB2-3 de São
Bernardo. Colégio D. José I.
A Divisão de Ambiente representou-se no Eco-Conselho promovido pela Escola EB2,3 de São
Bernardo, a 21 de Março.
Também foi dado apoio à acção de sensibilização sobre a ‘Separação do Lixo e o Civismo no
Passeio’, promovida pela turma de Higiene, Saúde e Segurança da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos
João Afonso de Aveiro, através da cedência de materiais informativos de suporte a esta acção.
Esta Divisão também se fez representar presencialmente nesta acção, num total de 12 sessões,
nos dias 28, 29 e 31 de Maio.
Esta Divisão também foi representada no Eco-Conselho promovido pela Escola EB1 de Vilar, a 20
de Junho e na cerimónia do hastear da Bandeira Eco-Escolas na Escola EB1 de São Bernardo,
referente às actividades desenvolvidas no ano lectivo 2006/2007, no dia 12 de Novembro.
SEMANA VERDE
Este evento decorreu de 19 a 24 de Março. As actividades tiveram como objectivos, entre
outros, a dinamização e promoção dos espaços verdes Municipais, incentivar o gosto pelos
espaços verdes da Cidade, tirando partido dos jardins de proximidade, públicos ou privados,
proporcionando desse modo novas vivências e formas de estar, promover o civismo e a
consciência ambiental e promover o contacto com a natureza. A Semana foi organizada em
colaboração com as Divisões de Acção Social, Habitação Social, Juventude, Desporto, Biblioteca
e Arquivo, Acção Cultural, Gabinete Técnico Florestal e Departamento de Serviços Urbanos.
Para além do “Concurso Espantalhos na Cidade”, destinado à participação de instituições das
áreas da 3ª idade e deficiência, foram divulgados vários concursos que decorreram nos meses de
Maio, Junho e Julho -“Concurso Aveiro Cidade Jardim - Janelas e Varandas Floridas”, “Concurso
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Fotográfico – Aveiro Cidade Jardim”, “I Concurso Florir na Primavera e “I Concurso Viver o Meu
Quintal”.
Nos dias 19, 20 e 22, realizaram-se vários rastreios aos factores de risco das doenças
cardiovasculares, à acuidade visual e à Osteoporose.
No dia 24 de Março, no Jardim do Cais da Fonte Nova, decorreram actividades desportivas e
culturais, com a colaboração de várias Associações Desportivas.
Ainda nesta Semana, foi divulgado o Projecto de Voluntariado “Oficinas Verdes” que se iniciou
em Abril. Trata-se de um projecto de voluntariado associado ao Parque Infante D. Pedro, que
visa a participação individual e/ou colectiva dos munícipes, devidamente articulados com os
serviços da C.M.A, através de formação e apoio logístico.
Dadas as condições atmosféricas (chuva, frio e vento forte) sentidas no decorrer dessa semana,
houve necessidade de alterar alguns dos locais inicialmente previstos, assim como cancelar a
actividade “Momentos de Leitura” sobre as temáticas do Dia Mundial da Floresta, Dia da Poesia,
Dia Mundial da Água e Dia Mundial da Meteorologia, prevista para o Rossio.
SEMANA DA TERRA
Organização da Semana da Terra que decorreu de 18 a 24 de Abril, em colaboração com as
Divisões de Acção Social, Habitação Social, Juventude, Desporto, Biblioteca e Arquivo, Acção
Cultural, Gabinete Técnico Florestal e Departamento de Serviços Urbanos. Entre as várias
actividades realizadas destacam-se as seguintes: Exposição temática “Energias Renováveis em
Meio Urbano”; Worshop sobre “Energias Renováveis”; “Agenda 21 Escolar” – discussão e balanço
da implementação da Agenda 21 Escolar; “Peixinhos na Horta” – dia dedicado às questões da
alimentação, agricultura biológica, hortas urbanas e consumo responsável; “Percurso
Interpretativo no Baixo Vouga em BTT”, “Lixoteca Itinerante” – centrada na temática Resíduos e
“IV Fórum Infanto-Juvenil” subordinado ao tema Carta da Terra: Um compromisso para o Futuro
- Apresentação pelos alunos do ensino pré-escolar e dos 1.º , 2.º e 3.º Ciclos, dos trabalhos de
educação ambiental desenvolvidos no presente ano lectivo, nos dias 23 e 24; Divulgação do
Guião de Educação para a Sustentabilidade – Carta da Terra, pela Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular, no dia 24; Apresentação do filme “100 Palavras” do departamento
de Biologia Geologia da Escola Secundária Dr.º Joaquim de Carvalho da Figueira da Foz, no dia
24. O IV Fórum Infanto-Juvenil contou com a participação das seguintes instituições/ escolas:
Dia 23
▪

Centro Social e Paroquial da Vera-Cruz (22 alunos)

▪

EB1 das Barrocas (144 alunos)

▪

EB1 dos Areais (100 alunos)

▪

EB1 de S. Bernardo (20 alunos)

▪

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (37 alunos)
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▪

Estabelecimento de Ensino de Santa Joana (30 alunos)

Dia 24
▪

EB 2,3 de Cacia (87 alunos)

▪

EB 2,3 de S.Bernardo (28 alunos)

▪

Centro Educativo Alberto Souto (12 alunos)

▪

Escola Secundária Dr.º Joaquim de Carvalho da Figueira da Foz (25 alunos)

▪

Escola areias de Vilar (24 alunos)

▪

EB 2,3 João afonso (40 alunos)

LIXOTECA ITINERANTE
A Lixoteca Itinerante, com o projecto “O Glorioso Percurso da Lixoteca”, destinado aos alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, em parceria com a SUMA, decorreu desde o dia 10 de
Abril e prolongou-se até ao dia 20 de Junho (com interrupção durante o mês de Maio),
totalizando 32 dias de intervenção. Sensibilizar e educar a população escolar com vista à
preservação do meio ambiente é o objectivo da Lixoteca Itinerante, uma viatura de grandes
dimensões decorada e transformada numa Unidade Móvel de Formação e Sensibilização
Ambiental. Este programa de sensibilização e educação ambiental recorre a uma forte
componente multimédia, para gerir e promover aprendizagens a partir de um contexto lúdicopedagógico. Temáticas como a triagem na origem, a política dos 5 R’s (REDUZIR, REUTILIZAR,
RECICLAR, RESPEITAR E RESPONSABILIZAR), a recolha de resíduos volumosos (Monstros) e o
acondicionamento e deposição de pequenos lixos são abordadas neste contexto a fim de
desenvolver na população competências de Cidadania e uma maior consciência ambiental.
CASA MUNICIPAL DA CULTURA – MÊS DEDICADO AO AMBIENTE
Colaboração com a Divisão de Acção Cultural, SUMA e ASPEA na preparação do programa de
actividades realizado na Casa Municipal da Cultura, que dedicou o mês de Junho à temática do
Ambiente. Entre as várias actividades propostas destacam-se as seguintes:
•

“Chá com…ambiente” - importância da luz, temperatura, humidade e nutrição, como
prevenir e tratar as principais doenças e pragas que afectam as nossas plantas;

•

Sessão de sensibilização “Eco-Códigos – A família e as compras” pela SUMA, que visou a
sensibilização para o cuidado que se deve ter em conta na compra dos produtos,
nomeadamente nos códigos de Conduta Eco-Responsável;

•

Jogo “Brincar e aprender” que visou sensibilizar as famílias para a importância de
separar o lixo e para a reciclagem, organizado pela ASPEA.
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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
Organização do programa de actividades a realizar no Dia do Mundial do Ambiente – 5 de Junho –
em colaboração com a Divisão de Acção Cultural e a SUMA. Entre as várias actividades apoiadas
destacam-se as seguintes: Lixoteca Itinerante (Nariz) – Temáticas como a triagem de resíduos na
origem, a política dos 5 R’s, a recolha de resíduos volumosos (Monstros) e o acondicinamento e
deposição de pequenos lixos serão abordados num contexto lúdico-pedagógico a fim de
desenvolver na população competências de Cidadania e uma maior consciência ambiental;
Ateliers Ambientais (Largo de S.Pedro em Nariz); Projecção e debate do filme “A Idade do Gelo
II”, na Junta de Freguesia de Nariz ; Acção de Sensibilização subordinada ao tema ”Separação
de Resíduos Sólidos Urbanos”, aos alunos do Clube do Ambiente da Escola Secundária Dr.º Jaime
Magalhães Lima.
ECO-OPERAÇÃO CIDADÃO
A “Eco-operação Cidadão” dirigida aos finalistas do 1º Ciclo do Ensino Básico, surgiu com o
propósito de dar continuidade, para além do 1º CEB, ao trabalho desenvolvido com os alunos ao
longo de quatro

anos de escolaridade. Esta acção teve como principais objectivos a

consolidação de aprendizagens veiculadas nos anos anteriores e a responsabilização dos alunos
para a continuidade da missão de Eco-Mosqueteiros, missão que aceitaram no 1º ano de
escolaridade. Materializada pelo “Kit Pedagógico”, uma caixa mágica que no seu interior
contém um Cd aúdio, um Livro com as letras das músicas e um Jogo de Sequências, esta acção
foi concretizada através da entrega deste material de sensibilização, no final do ano lectivo
2006/2007. Em termos concretos, foram distribuídos 882 “Kit’s Pedagógicos” que foram
recebidos com grande entusiasmo pelas crianças abrangidas.
PRATOS LIMPOS
Revalidar os certificados de “Restauração Ecológica”, atribuídos em Setembro de 2006 aos
estabelecimentos de Restauração distinguidos, é o objectivo desta nova fase da Campanha
“Pratos Limpos”. Com o intuito de verificar o cumprimento dos procedimentos previstos no
regulamento da campanha, iniciou-se no período de 21 a 31 de Agosto a 4ª auditoria aos
estabelecimentos aderentes. No entanto, não foi possível concluir as auditorias, uma vez que, 5
estabelecimentos encontravam-se encerrados para gozo de férias. Para além desta acção, foi
realizada junto dos novos estabelecimentos de restauração, e daqueles que que ainda não
aderiram

à

campanha,

estabelecimentos

de

uma

nova

restauração

intervenção.

existentes

no

Assim,
concelho

foi

enviada,

ainda

não

para

todos

aderentes

os
(167

estabelecimentos), uma comunicação transmitindo os resultados e lançando um novo convite à
adesão. A 27 de Setembro foi realizada a Cerimónia de Entrega da Renovação do Certificado de
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“Restauração Ecológica” aos estabelecimentos que chegaram com sucesso ao final do processo
de verificação e certificação das boas práticas ambientais, designadamente no que concerne à
triagem, acondicionamento e deposição de resíduos valorizáveis e indiferenciados. Dos 44
restaurantes que renovaram o certificado (a totalidade dos visitados) foram atribuidas as
seguintes classificações:
•

3 – 3 Estrelas (em 2006 – 3)

•

22 – 4 Estrelas (em 2006 – 24)

•

19 – 5 Estrelas (em 2006 – 23)

Seis estabelecimentos não puderam ser visitados porque se encontravam encerrados.
DIA EUROPEU SEM CARROS
Na Reunião de Câmara de 9 de Julho foi aprovada a adesão da Autarquia ao Dia Europeu Sem
Carros 2007, a realizar no dia 22 de Setembro (sábado), sendo o tema ‘Melhores ruas para as
pessoas’. Os objectivos deste evento foram: incentivar novas formas de mobilidade, a fim de
avaliar a sua viabilidade e popularidade, através da partilha de viaturas por colaboradores da
Câmara Municipal de Aveiro; p
•

roporcionar aos cidadãos uma oportunidade para re-descobrirem a Avenida Dr. Lourenço
Peixinho, o seu comércio e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável.

Assim, nesse dia, o trânsito foi condicionado na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, das 8h00 às
19h00, sendo essa área reservada a peões, bicicletas, veículos eléctricos, veículos mais ‘limpos’
(a GN, GPL, eléctricos, etc) e, em particular, a transportes públicos.
Foram realizadas diversas reuniões entre os serviços da Autarquia e com a Associação Comercial
de Aveiro por forma a definir o programa de actividades para o evento.
Do programa de actividades realizado destacam-se: Seminário Internacional ‘Educação,
Cidadania Ambiental e Desenvolvimento Local’; Campanha de Sensibilização Ambiental “EcoCódigos”; Exposição ‘Verdades Inconvenientes’; Rastreio ao colesterol, glicémia, tensão
arterial, visão, etc; Biblioteca Itinerante; Ateliers Ambientais; Atelier de jogos de rodas;
demonstrações de cabeleireiro e estética.
A dia 21 de Setembro, organizou-se boleias entre os colaboradores da Câmara Municipal de
Aveiro e dos Serviços Municipalizados de Aveiro, implementando assim a partilha de viaturas.
Este evento foi avaliado mediante a elaboração da Ficha de Avaliação Final, bem como a
realização de um Inquérito à Opinião Pública, tendo ambos sido remetidos à Agência Portuguesa
do Ambiente.
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “CAIXA MÁGICA” – REGRAS DE DEPOSIÇÃO DE PAPEL/CARTÃO
NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Sensibilizar e relembrar os procedimentos ecológicos que devem ser assumidos por todos os
funcionários e/ou colaboradores da Autarquia, nomeadamente no que concerne à triagem de
papel/cartão, foram o motivo para o desenvolvimento de novas Acções de Formação sobre o
Sistema de Recolha Selectiva, implementado nos edifícios da Câmara Municipal de Aveiro desde
Novembro de 2001.
O objectivo consistiu em fazer com que todos os funcionários da Autarquia participassem em
esquemas de triagem na origem, por forma a que todo o papel e cartão utilizado no âmbito das
rotinas normais dos gabinetes seja encaminhado para reciclagem. As Acções de Formação,
decorreram na semana de 15 a 19 de Outubro.
SEMANA DO MEL
Colaboração na organização da Semana do Mel com a Escola Secundária Dr. Mário Sacramento,
Escola EB1 da Glória Universidade de Aveiro, Associação de Apicultores do Litoral Centro e
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnologia, que decorreu de 5 a 11 de Novembro.
Esta iniciativa foi promovida no âmbito do Projecto “A Apicultura e os Produtos da Colmeia”
aprovado no Concurso Ciência Viva 6 (Co-Financiado pela União Europeia), da responsabilidade
da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e teve como principal dinamizadora
a Escola Secundária Dr. Mário Sacramento. Entre as várias acções realizadas destacam-se as
seguintes:



Exposição “ABC de Apicultura” que esteve patente durante a semana toda na Biblioteca
Municipal de Aveiro, durante o seu horário de funcionamento e Sábado e Domingo, das 10.00
às 17.00 horas. A mostra foi da responsabilidade da Associação de Apicultores da Zona
Litoral Centro, estando, igualmente, expostos alguns trabalhos realizados pelos alunos do
terceiro ano da Escola EB1 da Glória;



Seminários sobre “A utilidade da abelha; Os produtos da colmeia; As virtudes do mel” por
Andrea Chasqueira, nos dias 5 e 6 de Novembro, na Escola EB1 da Glória e Escola Secundária
Dr. Mário Sacramento.



Seminário dirigido ao público em geral, no dia 10 de Novembro, na Biblioteca Municipal de
Aveiro, que contou com as intervenções de Ana Rodrigues sobre “A Vida Secreta da Abelhado-mel”; de Rosa Pinho com o tema “Principais plantas melíferas em Portugal”, e Andrea
Chasqueira que nos falou sobre a “A utilidade a abelha; Os produtos da Colmeia; As virtudes
do mel”.
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Feira do Mel, no Largo da Biblioteca Municipal de Aveiro, nos dias 10 e 11, onde foi possível
provar e comprar mel e produtos apícolas da Associação de Apicultores do Litoral Centro e
comprar doces com mel e objectos decorativos (velas e frasquinhos efectuados por alunos
da Escola EB1 da Glória e EB1 das Barrocas).

VIVER COM ... SEGURANÇA
Colaboração com a Divisão de Habitação Social, Protecção Civil, Policia Municipal, Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, PSP, Lusitania Gás, SA., e A.N.P.C. na
dinamização da Acção Viver com...Segurança, em particular no que respeita à realização da
sessão informativa sobre a temática “Boas Práticas Ambientais“, que decorreu no dia 23 de
Novembro, no Auditório do Quartel dos Bombeiros Velhos.
CAMPANHA NACIONAL PARA O USO RACIONAL DE ENERGIA – ENERGY BUS
Campanha itinerante, com recurso a diferentes suportes informativos interactivos, com
diferentes abordagens e conteúdos no campo das energias renováveis, uso racional de energia e
boas práticas ambientais, realizada em colaboração com a EDP, Instituto Superior Técnico e
Terra Systemics.
Colaboração ao nível da divulgação e promoção do evento, bem como ao nível da logistica, e
recolha de pareceres e autorizações das diferentes Entidades oficiais.
PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO 2007/08
Foram realizadas reuniões com os Agrupamentos de Escolas do Município, nos dias 10 e 14 de
Dezembro, para apresentação formal e calendarização do Plano Estratégico de Intervenção
2007/2008 na área de sensibilização ambiental a desenvolver junto de todos os alunos do 1º
ciclo, em colaboração com a SUMA, a saber: Campanha de Sensibilização ”Dividir para Reinar”,
aos alunos do 1º e 2º anos; Projecto Lixoteca Itinerante, aos alunos dos 3º e 4º anos e Projecto
Escola Sabiente, a todos os alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de S. Bernardo.
Escola Sabiente consiste num Projecto de certificação de competências ambientais e de
Cidadania, que tem por base um “Manual de Sabedoria Ambiental” (a distribuir por cada aluno),
a ser trabalhado, maioritariamente, em contexto de sala de aula, mas que integra,
simultaneamente, o envolvimento da comunidade extra-escolar. Esta acção pretende no final do
ano lectivo, ver reconhecidos os esforços das forças vivas das Escolas Básicas do 1º Ciclo que
demonstrem os melhores indicadores de sucesso na implementação de rotinas ambientais e de
Cidadania.
No entanto, atendendo á reconhecida importância deste Projecto, por parte dos conselhos
executivos, e, considerando que para o seu bom desenvolvimento é necessário o empenhamento
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de todos os professores, é de salientar que, apenas o agrupamento de Escolas de S.Bernardo
decidiu implementá-lo este ano lectivo, uma vez que, já conta com a experiência do projecto
Eco-Escolas. Os restantes agrupamentos comprometeram-se a aderir a este projecto no próximo
ano lectivo, incluindo-o no seu plano anual de actividades, a realizar durante o mês de Julho.
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6.7. - PROTECÇÃO CIVIL
___________________________________________________________________________________
A Protecção Civil Municipal, no período em apreço, desenvolveu a sua actividade de
prevenção, protecção e socorro de pessoas e bens, assegurando pronta resposta nas
emergências

quotidianas,

assim

como

foi

desenvolvendo

acções

de

carácter

preventivo/informativo e formativo.
O piquete do Serviço Municipal de Protecção Civil funciona vinte e quatro horas por dia,
assegurando a prontidão de resposta na emergência quotidiana na área do Concelho,
encontrando-se reajustados a 2/3 elementos, assumindo-se como a célula base do dispositivo
operacional. As diversas intervenções por tipo e por mês estão devidamente sintetizadas nos
gráficos e explanações seguintes.
Contudo, é importante realçar que o Serviço Municipal de Protecção Civil desenvolveu,
durante 2007, outras valências, até então pouco exploradas, nomeadamente no sector de
prevenção/informação e formação.
Em ambos os sectores de intervenção, pretendeu o Serviço fomentar comportamentos de
segurança, em que a colaboração institucional com as Juntas de Freguesia, entidades públicas e
privadas, instituições de solidariedade social e outros serviços autárquicos, foram fundamentais
para a concretização de uma verdadeira cultura de segurança.
⇒ Vertente Operacional
Comparação Mensal de Ocorrências 2006/07
250
200
150

2006

100

2007

50
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Quadro I
Do quadro I, facilmente se constata que o número de ocorrências baixou em 2007
relativamente ao ano transacto, devendo-se tal situação a uma série de factores que se passa a
enunciar:
Melhor gestão/articulação de recursos e meios existentes;
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Reforço das valências operacionais da moldura humana do Serviço (informação e formação
técnica na área);
Eficaz triagem das chamadas recebidas evitando deslocações a situações que não estão no
âmbito de actuação deste Serviço;
Contributo essencial das condições climatéricas verificada durante este ano;

Total Ocorrências 2007
200
150
100

2007

50
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set

Out Nov Dez

Quadro II
Durante o ano de 2007 os piquetes efectuaram um total de 1626 ocorrências, o que
corresponde, em média, a cinco saídas diárias. Contudo, é facilmente perceptível que os meses
de Verão (Agosto e Setembro), bem como o mês de Novembro e Dezembro sejam os mais
críticos em termos de ocorrências, devido essencialmente a factores de risco florestal (queimas,
incêndios florestais, queda de árvores provocadas pelos ventos, etc.), bem como a acidentes
rodoviários (aumento de fluxo rodoviário turístico e alterações das condições climatéricas – piso
escorregadio devido a chuvas inesperadas e com alguma intensidade);
Contudo, estas ocorrências correspondem, maioritariamente, às seguintes situações:
9

Verificação de ocorrências - 250;

9

Colocação e recolha de sinalização – 189;

9

Acções indiferenciadas –460 ;

9

Acidentes/limpeza e desobstrução da via –161 ;

9

Apoio a escolas – 214;

9

Prevenção florestal – Gabinete Técnico Florestal – 325;

9

Inundações de casas e vias – 27.
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Quadro III
Com a deslocação física do Gabinete Técnico Florestal (GTF), para as instalações do
Parque de Feiras e Exposições, a articulação de ambos os sectores, a saber, Serviço Municipal de
Protecção Civil e GTF, tornou-se mais eficaz, traduzindo-se numa série de acções em conjunto,
das quais se destacam:
9

Deslocação ao terreno do piquete da Protecção Civil com a técnica do GTF, para
identificação e correspondente notificação dos proprietários, face à existência de
um novo dispositivo legal – Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho;

9

Realização de rondas inopinadas em zonas florestais do Concelho, com intuito
dissuasor e preventivo, percorrendo essencialmente as freguesias com mancha
florestal mais significativa e a zona de incidência definida no PMDFCI – Plano
Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndios;

9

No período crítico de incêndios - entre 15JUN e 15SET -, decorreu o Programa
Voluntariado Jovem para as Florestas, abarcando as freguesias de Oliveirinha,
Eixo, Eirol, Esgueira e Cacia, tendo sido precioso o apoio logístico (indicação dos
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circuitos a percorrer, distribuição de águas, bonés e t-shirt; fichas de ocorrências;
mapas de presenças, etc.) e acompanhamento técnico (especialmente no caso de
detecção de colunas de fumo, quer sejam provenientes de queimas quer sejam de
incêndio) prestado pelo GTF aos voluntários;
9

Acompanhamento e deslocação aos cenários de incêndio com maior relevo,
destacando-se o do dia 25SET, que deflagrou na freguesia de Nariz, lugar de
Vessada, tendo ardido cerca de 6ha. O SMPC, à semelhança dos procedimentos
executados noutros incêndios, acompanhou de perto a situação, tendo-se
deslocado ao local da ocorrência, após o alerta, o Coordenador do Serviço – João
Carlos Pereira, a Eng.ª Sandra Fernandes, a Eng.ª Carla Pinto (GTF) e o Vereador
do Pelouro – Eng. Carlos Santos; No teatro de operações estiveram presentes 10
Corporações de Bombeiros (Bombeiros Novos de Aveiro, Bombeiros Velhos,
Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, Bombeiros Voluntários Anadia,
Bombeiros

Voluntários

Águeda,

Bombeiros

Voluntários

Vagos,

Bombeiros

Voluntários Oliveira do Bairro, Bombeiros Voluntários da Mealhada, Bombeiros
Voluntários de Ílhavo e Bombeiros Voluntários da Pampilhosa), com 22 viaturas de
combate, totalizando 72 homens. Para além das viaturas também estiveram no
incêndio dois helicópteros do Centro de Meios Aéreos, a equipa dos GIP’s, da GNR
EPNA e a GNR do Posto de Aveiro;
Das 460 acções indiferenciadas, há a realçar três incêndios urbanos, tendo o SMPC
efectuado, no local, uma avaliação/verificação condições de segurança e das condições de
habitabilidade, tendo em vista, um eventual realojamento:
9

Incêndio em Habitação – dia 2 Fevereiro, na Rua do Serrado, nº 9, Freguesia de
Oliveirinha;

9

Incêndio em Habitação – dia 2 de Março, na Rua das Cavadas, nº 5, Costa do
valado, freguesia de Oliveirinha, em que foi solicitado o realojamento para uma
família - casal com dois filhos menores -, através da linha 144 – Segurança Social.
O realojamento na Fundação CESDA;

9

Incêndio numa cave (garagens) – dia 3 de Março, na Rua Cândido dos Reis, nº
144/146, Freguesia da Vera-Cruz.
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⇒ Vertente Sensibilização/Formação
No sentido de implementar e dinamizar acções, em que a educação, formação e
sensibilização, bem como as medidas de prevenção e auto-protecção, são vectores essenciais,
desenvolveram-se várias acções:
9

Lançamento dos Clubes de Protecção Civil - 14 de Março de 2007 -, foi lançado pelo
SNBPC, actual ANPC, com o apoio do Serviço Municipal de Protecção Civil, o “Clube da
Protecção Civil”, visando promover a colaboração entre diversos agentes de Protecção
Civil no contexto de uma intervenção coerente e descentralizada nas escolas,
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de segurança e prevenção;

9

Festa da Floresta - 21 de Março -, o SMPC, participou na acção de sensibilização que foi
levada a cabo pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (coordenada pelo GTF),
para comemorar o “Dia Mundial da Árvore”, tendo como objectivo alertar para o perigo
dos fogos florestais;

9

Simulacro - 19 Maio -, decorreu na Escola EB 2/3 de Cacia, onde o Serviço Municipal de
Protecção Civil, fez parte do exercício Nacional PROCIV II 2007, em que participaram
também o CDOS, Bombeiros Novos e Velhos, os de Ílhavo e Vagos, bem como a GNR e a
Cruz Vermelha Portuguesa;

9

Simulacro – 28 de Maio -, realizado na Escola Profissional de Aveiro, com o intuito de
testar o Plano de Emergência Interno, em que o SMPC esteve presente como observador;

9

Concurso “mascote Protecção Civil” – na senda da iniciativa lançada, em Maio, pelo
Serviço Municipal de Protecção Civil, Divisão da Educação e Casa da Juventude,
destinada às escolas do 2º e 3º ciclo do nosso Concelho, para a criação da mascote da
Protecção Civil, realizou-se no dia 21JUN, a inauguração da exposição, na Casa da
Juventude, cujo programa foi o seguinte:

9

o

Exposição de todos os trabalhos recebidos, devidamente identificados;

o

Identificação do desenho vencedor;

o

Destaque do trabalho vencedor, após aperfeiçoamento técnico - design;

o

Entrega de Diplomas de Participação;

o

Entrega do prémio ao vencedor;

o

Exposição com a totalidade dos trabalhos – 21JUN a 4JUL de 2007.

Acção de Formação para Auxiliares da Acção Educativa – 6 e 7SET -, no âmbito de uma
acção desenvolvida pela Divisão de Educação da CMA, o SMPC associou-se à iniciativa,
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tendo sido desenvolvidas, pela Eng.ª Sandra Fernandes, duas acções de formação,
intituladas “Reacções em Situações de Emergência”, tendo como público alvo, cerca de
trinta Auxiliares de Acção Educativa, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de
Aveiro. Nestas formações, foram desenvolvidas as sguintes temáticas:

9

o

Conceito de Plano de Emergência;

o

Vantagens dos Planos de Emergência, nas escolas;

o

Reconhecimento do fluxograma normal de actuação, em caso de emergência;

o

Identificação da principal sinalização de emergência;

o

Interpretação de plantas de emergência;

o

Conhecimento das instruções de segurança;

o

Segurança contra Incêndios;

o

Instruções de manuseamento de extintores;

o

Descarga de extintores;

Acção de sensibilização/Esclarecimento – Uma Escola…Um Plano de Emergência; Com o
objectivo de dotar todas as Escolas do Concelho de Planos de Emergência Internos, o
SMPC Aveiro, conjuntamente com a Eng.ª Margarida Guedes, do CDOS, levou a cabo, no
dia 4OUT, uma reunião/acção de sensibilização onde estiveram presentes os
responsáveis dos Agrupamentos de Escolas (Aradas, Cacia, Oliveirinha, S. Bernardo,
Eixo, Esgueira) das Escolas Secundárias (Homem Cristo, José Estêvão, Dr. Mário
Sacramento e Jaime Magalhães Lima), bem como dos Colégios (D. José I e Cooperativa
de Ensino de Santa-Joana) e da Escola Profissional de Aveiro. Também estiveram
presentes, o Eng. Carlos Santos, na qualidade de Vice-Presidente e um elemento da
Divisão de Educação da Autarquia; Assim, o intuito principal desta acção, organizada
pelo SMPC, visou sensibilizar e esclarecer algumas dúvidas relativas à execução dos
Planos de Emergência, bem como dinamizar a implementação dos Clubes de Protecção
Civil nas Escolas, de modo a que seja possível dotar a grande maioria de escolas com
aquela valência, logo que devidamente aprovados pela Autoridade Nacional de
Protecção Civil,

9

Acção de sensibilização/Esclarecimento – Uma Escola…Um Plano de Emergência –
Agrupamento de Escolas de Aveiro - Devido à ausência deste Agrupamento na reunião
geral de sensibilização e esclarecimento, realizada a 4OUT, e no sentido de colocar em
pé de igualdade todas as Escolas do Concelho, o SMPC desenvolveu uma acção idêntica à
indicada, na Sede de Agrupamento de Escolas de Aveiro, em 8NOV, onde estiveram
presentes os cinco coordenadores das EB1 do Agrupamento, o encarregado da segurança
da EB 2,3 João Afonso, um representante do Conselho Executivo e um elemento da
Divisão de Educação da Autarquia;
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9

Visitas a Escolas, para acompanhamento técnico na elaboração dos Planos de
Emergência - No seguimento das acções de sensibilização desenvolvidas, duas escolas
solicitaram a directa colaboração na elaboração dos planos de emergência. Assim, o
SMPC deslocou-se por diferentes vezes à Escola de Santiago a fim de verificar as
condições de segurança da mesma, tendo solicitado numa delas a presença do Eng. João
Paulo, de modo a aferir in loccu, as situações que terão que ser rectificadas. Também a
Coordenadora da Escola Primária da Glória solicitou apoio, tendo sido realizada uma
reunião na própria escola, para esclarecimento de dúvidas na elaboração do Plano e
vistoria técnica das condições de segurança;

9

Acção de formação -

Viver…em Segurança - organizada pela Divisão de Habitação

Social, o SMPC participou no evento, destinado essencialmente aos moradores residentes
no Complexo Habitacional de Santiago e Comunidade Geral, com o seguinte conteúdo
programático:
o

Prevenção e Segurança Doméstica – 19 Nov 2007 – SMPC;

o

Manuseamento de Extintores – 21 Nov 2007 - Bombeiros Velhos e SMPC;

o

Boas

Práticas

Ambientais

–

23

Nov

2007

-

Divisão

de

Ambiente

Simulacro – 24 Nov 2007 - Bombeiros Velhos; SMPC; Lusitânia Gás; PSP; PM;
ANPC.

Pág.517

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Pág.518

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

6.8. - POLICIA MUNICIPAL
___________________________________________________________________________________
A Polícia Municipal desenvolveu o seu trabalho no âmbito das competências que lhe estão
atribuídas, nomeadamente na área da fiscalização urbanística, verificação de queixas,
cumprimento de notificações e regularização de trânsito no âmbito do Código da Estrada.
O índice de produtividade manteve-se, tendo-se até verificado aumentos, em certos
domínios, não obstante a redução do efectivo, em dois elementos (de 19 para 17 Agentes).
Prestou, ainda, a PM, apoio na realização de variados eventos e festividades do Município,
bem como iniciativas promovidas pelas Juntas de Freguesia.
Análise Estatística
Autos de Queixa
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Quadro I

Da análise do Quadro I constata-se que, em 2007, houve um decréscimo no número de
Autos de Queixa formais (194), face ao ano anterior.
Fiscalização Urbanística
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Com base nas denúncias e também no âmbito da fiscalização de rotina, foram realizadas
inúmeras diligências pelos agentes da Polícia Municipal. Dessas, resultou a elaboração de 1608
Informações, facto que se justifica pelo acréscimo da colaboração dos agentes em outras
actividades, de carácter excepcional.
Detectaram-se menos infracções em 2007 (A.N.311) que em 2006 (A.N.314) decorrendo o
respectivo processo de contra-ordenação no Departamento Jurídico. Paralelamente aos Autos de
Notícia também foram elaboradas 284 Notificações para os infractores se pronunciarem, em
sede de audiência prévia, sobre a intenção da Câmara vir a ordenar a demolição ou reposição
dos edifícios de acordo com os projectos aprovados e ainda 122 Mandados de Embargo de Obras
ou de Demolição.
Foram recepcionadas 194 queixas formais, referentes a situações que os munícipes
consideravam não estar de acordo com a lei, essencialmente relacionadas com o urbanismo,
saúde pública, ruído, ocupações de via pública, publicidade e canídeos. A todas se deu resposta.
Além das acções de fiscalização realizadas no âmbito destas queixas, existiram
solicitações várias, essencialmente do Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares, do Departamento de Serviços Urbanos e ainda da Divisão de Contra – Ordenações, a
fim de que, fossem verificadas diversas situações no local, nomeadamente informação,
fiscalização e identificação dos proprietários e por vezes os próprios processos de obras.
Foi igualmente importante, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, bem como, a
verificação das licenças de publicidade e verificação de queixas de insalubridade remetidas pelo
Delegado de Saúde. No âmbito das novas atribuições às autarquias locais, iniciou-se a
fiscalização e acompanhamento do processo de legalização de indústrias do tipo IV.
Por força das acções de fiscalização realizadas, foram elaborados:
9

311 autos de notícia por contra-ordenação, na sua grande maioria
relacionados com infracções ao D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro;

9

122 Mandados (encerramento, demolição e embargo);

9

284 Notificações para pronúncia dos arguidos em matéria de defesa;

9

1608 informações relatando as diligências efectuadas pelos agentes e
seus resultados.

Acção / Actividade desenvolvida: Regularização de trânsito
Descrição:

As acções de regularização de trânsito têm por objectivo garantir a fluidez do

tráfego, nomeadamente em situações de corte de estrada e em casos de alteração da
circulação, adequaram-se as necessidades à capacidade dos meios disponíveis. Assumem
particular relevo, no período do Verão, o apoio às diferentes iniciativas das Juntas de Freguesia.
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Actividades relevantes na área do Trânsito e vigilância de equipamentos municipais:
9

Presença nas reuniões do Conselho Municipal de Mobilidade;

9

Acompanhamento de desfile da “ Escola da Martinha “;

9

Notificação para efeitos do Referendo Nacional – 11 FEV -, a todos os elementos das
mesas de voto, nas diferentes Juntas de Freguesia,

9

Acompanhamento do desfile de Centro Social Infantil de Azurva;

9

Acompanhamento dos desfiles de carnaval da Paróquia da Glória;

9

Corte de estrada e auxílio no estacionamento de veículos pesados para Cargas e Apoio à
circulação e carga/descarga de veículos pesados - Teatro Aveirense;

9

Acções de vigilância e fiscalização nas diferentes mercados e nas feiras, exposições que
se realizaram no Parque de Exposições de Aveiro e também nas Feiras dos 28, Mercado
de Santiago, Mercado do Peixe, tendo as mesmas decorrido com toda a tranquilidade;

9

Fiscalização e vigilância à Feira de Março;

9

Vigilância nocturna à “Feira do Sal”, que decorreu nos dias 7, 8, e 9 de Abril;

9

Vigilância na Feira Internacional do Sal;

9

Vigilância na Feira da Primavera;

9

Apoio ao evento Futebol de Rua, na Praça Marquês de Pombal;

9

Apoio ao evento - Troféu Nacional de Perícia 2007;

9

Condicionamento rodoviário na Rua Belém do Pará - Glória;

9

Vigilância na Feira do Livro no Rossio, Vera Cruz;

9

Apoio ao evento PT INOVAÇÃO na Rua Canal de São Roque, Vera Cruz;

9

Apoio à prova integrada na XV Feira Automobilia na Av. Dr. Lourenço Peixinho, Vera
Cruz;

9

Condicionamento rodoviário na Rua Viana do Castelo, Vera Cruz, para obras no
pavimento;

9

Apoio ao II International Tuning Show, realizado no E.M.A.;

9

Apoio a diferentes provas de cicloturísmo;

9

Início do patrulhamento da equipa velocipédica - esta equipa, a dois elementos, teve
como objectivo o reforço do patrulhamento no período de veraneio, na Freguesia de S.
Jacinto. Nos primeiros quinze dias, percorreram as artérias da cidade como forma de se
familiarizarem com o veículo, atenta a proximidade dos serviços de apoio e até, a fraca
afluência à praia, fruto das condições climatéricas;

9

Apoio à Divisão de Acção Social na Urbanização de Santiago - Glória;

9

Apoio no 1º Triatlo de Aveiro (Taça de Portugal e Circuito Nacional Jovem);

9

Condicionamento rodoviário na Av. Dr. Vasco Branco, Esgueira, para obras de
beneficiamento;

9

Apoio ao evento Festa na Ria;
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9

Condicionamento rodoviário na Rua Clube dos Galitos, Glória, para obras de
beneficiamento;

9

Apoio ao evento Roadshow/Futebolshow 2007, no Rossio, Vera-Cruz;

9

Condicionamento rodoviário na Rua José Estêvão, Vera Cruz;

9

Apoio ao 8º Encontro Nacional de Carochas;

9

Apoio à Procissão de Eixo;

9

Condicionamento rodoviário na Rua José Estêvão, Vera Cruz;

9

Apoio ao evento Dia Europeu Sem Carros;

9

Apoio ao Convívio de Idosos de Santo Tirso em Aveiro;

9

Vigilância a estruturas e equipamentos no Rossio, enquadrado no evento Semana da
Juventude;

9

Vigilância a estruturas e equipamentos no Rossio, enquadrado no evento Semana da
Juventude;

9

Interrupção de trânsito na Rua José Estevão, Vera Cruz;

9

Apoio a transporte de contentores e respectiva instalação com corte de estrada, na
Escola Primária de Vilar, freguesia da Glória;

9

Apoio e vigilância nos festejos da freguesia de São Jacinto;

9

Vigilância a material do Teatro Aveirense, nas instalações da VitaSal, Vera Cruz;

9

Regularização de trânsito no Largo Capitão Maia Magalhães, durante o magusto
promovido pela Junta de Freguesia da Vera-Cruz;

9

Regularização de trânsito na Rua Viana do Castelo, Freguesia da Vera-Cruz, para
permitir a colocação de sinalização vertical;

9

Regularização de trânsito nos trabalhos de limpeza nos Ervideiros, Freguesia de
Esgueira;

9

Cais da Fonte Nova, Acompanhamento - Mobilidade aos deficientes;

9

Vigilância da tenda da Cruz Vermelha na Praça da República;

9

Fiscalização nocturna de um bar na Freguesia de Eixo;

Formação
9

22 a 26JAN – Licenciamento Industrial;

9

22 a 25JAN – Exell II – AM Ria;

9

26FEV a 2MAR – Gestão técnica de Recursos Humanos;

9

26FEV a 2MAR - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;

9

19 a 22MAR - Técnicas de Condução de Reuniões;

9

7 a 11MAI – Licenciamento Industrial – AM Ria;

9

14 a 19 e de 21 a 25MAI – Socorrismo. Acção ministrada pela Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Aveiro;

9

11 e 12JUN – Regime Jurídico da Restauração e Bebidas – AM Ria;
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9

23JUN – Técnicas Policiais no uso de bastão. Acção ministrada pela Associação – Sistema
de Treino Operacional, no Comando Distrital da PSP de Aveiro;

9

28JUN – Sistema de Informação Geográfica de Aveiro – C.M.A;

9

2 a 6JUL - Técnicas de Classificação de serviço e avaliação do desempenho – SIADAP – 2.ª
edição, AM Ria;

9

9 a 13JUL – Regime Geral das Contra-ordenações – AM Ria;

9

5 SET – Instrução prática de tiro policial – instalações da PSP – Aveiro;

9

20 OUT – Técnicas Policiais no uso de bastão. Acção ministrada pela Associação – Sistema
de Treino Operacional, no Comando Distrital da PSP de AVeiro;

9

5 a 7 e 12 e 13DEZ – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
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6.9. - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E ABASTECIMENTO

PÚBLICO

___________________________________________________________________________________
Divisão de Mercados e Feiras
1. INTRODUÇÃO
A actividade nos mercados retalhistas municipais proporciona à população diversas
funções, tais como, o abastecimento público, a poupança de tempo e recursos, o
desenvolvimento do comércio local, a regulação dos preços e a prestação de serviços. Estes
factores fomentam / dinamizam o comércio, e, projectam o mercado no futuro como pólo
de desenvolvimento local e regional.
Neste contexto é importante preservar e dinamizar os mercados retalhistas
municipais, não só porque gozam de uma localização privilegiada no centro da cidade, o que
constitui uma referência económica e urbana assinalável, mas também, porque oferecem
uma diversificada variedade de produtos alimentares perecíveis e de grande consumo.
Na Divisão de Feiras e Mercados há a assinalar no Ano de 2007, a abertura ao público
do Mercado Manuel Firmino e a realização de diversas iniciativas que visam a promoção /
divulgação dos Mercados Retalhistas Municipais.

2. MERCADOS
Mercado de Santiago
No Mercado de Santiago no Ano de 2007 exerceram a sua actividade 217 operadores, dos
quais 81 nas bancas do interior e 136 nas bancas do exterior. As lojas em actividade são 14 onde
se comercializa essencialmente carne, peixe, charcutaria, pão, etc.
Em média este mercado gera receitas de 6.100,00 € por mês.
No Mercado de Santiago foram cobradas de 1 de Janeiro e até ao dia 31 de Dezembro, as
seguintes senhas:
- Senhas de 18.75 €

2334

- Senhas de 12.50 €

1911

- Senhas de 2.00 €

1894

- Senhas de 1.00 €

2007
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Em colaboração com a Divisão do Centro Cultural e de Congressos, organizamos no dia
22 de Dezembro, numa perspectiva de dinamização deste Mercado e aproveitando a época de
natal, a oferta à população de uma fatia de Bolo Rei. Esta iniciativa, foi organizada
conjuntamente com a pastelaria Venepão.
Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações e duas
desinfestações com o objectivo de controlar as pragas.
Uma vez que as bancas exteriores não dispõem de resguardos, a Divisão de Arquitectura
e Paisagismo está a fazer o estudo para as proteger estas bancas do sol e dos ventos fortes.
Em colaboração com o D.S.U. foi realizado o seguinte:
- A limpeza da encosta sul;
- A substituição de lâmpadas, lubrificação dos portões, revisão das janelas e pequenas
intervenções nas estruturas de água potável e esgotos;
- Foi efectuada a reparação da calçada do caís de cargas e descargas do mercado, o
aterro e nivelamento do piso junto das bancas exteriores, a limpeza das caleiras e a reparação
de diversas anomalias.
No dia 13 de Novembro o Guarda Nocturno que faz o serviço de vigilância na Freguesia
da Glória, iniciou as rondas neste mercado das 23:00 às 06:00 horas.
Mercado José Estevão
Neste mercado exercem a sua actividade 12 operadores.
O montante apurado neste mercado é aproximadamente de 500,00 € por mês.
No Mercado José Estevão foram cobradas de 1 de Janeiro e até ao dia 31 de Dezembro,
as seguintes senhas:
- Senhas de 25.00 €

156

- Senhas de 7.50 €

165

- Senhas de 1.00 €

685

Em colaboração com a Divisão do Centro Cultural e de Congressos, organizamos no dia
22 de Dezembro, numa perspectiva de dinamização deste Mercado e aproveitando a época de
natal, a oferta à população de uma fatia de Bolo Rei. Esta iniciativa, foi organizada
conjuntamente com a pastelaria RiaPão.
Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações e duas
desinfestações com o objectivo de controlar as pragas.
Os equipamentos de refrigeração das bancas foram reparados.
Em colaboração com o D.S.U. foram realizadas pequenas intervenções para manter em
bom estado de conservação as instalações e equipamentos.
No dia 13 de Novembro o Guarda Nocturno que faz o serviço de vigilância na Freguesia
da Vera Cruz, iniciou as rondas das 23:00 às 06:00 horas neste mercado.
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Mercado Manuel Firmino
Os lojistas deste mercado desenvolveram a sua actividade nas instalações provisórias do
Mercado Manuel Firmino (Pavilhão Octogonal), pois só se transferiram para este mercado no
final de dezembro.
A empresa de vigilância 2045, efectuou no ano de 2007 o serviço de segurança do
Pavilhão Octogonal.
No dia 21 de Fevereiro de 2007 foi aberto concurso para atribuição de lugares de venda
no mercado e, no dia 19 de Março de 2007 foram abertas as propostas apresentadas em carta
fechada. (3ª Fase)
No dia 13 de Abril de 2007 abriu ao público o estacionamento existente na cave deste
mercado.
A montagem das bancas e dos quiosques, foi concluída no início de Junho.
O mercado abriu ao público no dia 12 de Junho de 2007, iniciando a actividade os
comerciantes do interior e 4 lojas.
No dia 13 de Novembro o Guarda Nocturno que faz o serviço de vigilância na Freguesia
da Vera Cruz, iniciou as rondas das 23:00 às 06:00 horas neste mercado.
No início de Dezembro de 2007 as obras das lojas (talhos e peixarias) estavam
praticamente concluídas, tendo aberto ao público uma semana antes do natal.
Em colaboração com a Divisão do Centro Cultural e de Congressos, organizamos no dia
10 de Novembro, numa perspectiva de dinamização deste Mercado e aproveitando a época de
São Martinho, a realização de um magusto comunitário, em comemoração do “Dia de São
Martinho”.
Também numa perspectiva de dinamização deste Mercado e aproveitando a época de
natal, foi organizada no dia 22 de Dezembro, a oferta à população de uma fatia de Bolo Rei.
Esta iniciativa foi organizada conjuntamente com a pastelaria Latina.
O mercado é composto por 108 pontos de venda, isto é, 56 bancas de frutas e legumes,
duas de floristas e 24 quiosques com venda de pão e produtos de pastelaria, charcutaria,
queijos, lacticínios, café e flores. Para além de oito talhos, duas peixarias, o Mercado Manuel
Firmino tem 14 lojas de ocupações diversas (artesanato, bijutaria, vestuário, snack-bar), um bar
e um restaurante. Destes estabelecimentos não foram concessionados 8 bancas e 3 quiosques.
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3. FEIRAS
Feira dos 28
A Feira dos 28 realizou-se no terrado da Aveiro - Expo, Parque de Feiras e Exposições de
Aveiro, tendo decorrido com normalidade no Ano de 2007.
No Ano de 2007 foram renovados 250 cartões de feirante, e as taxas relativas aos lugares
de terrado pagas na tesouraria da Câmara Municipal de Aveiro.
Feira das Velharias
A Feira das Velharias realizou-se no quarto Domingo de cada Mês, na Praça do Peixe,
Rua Tenente Resende, Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e Praça 14 de Julho, a qual decorreu
com normalidade.
Em Janeiro iniciou-se o processo de renovação dos cartões de feirante para o Ano de
2007 e a cobrança das respectivas taxas.
A afluência de público melhorou significativamente.
Feira das Artes e Ofícios
Esta feira realiza-se na Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e é uma organização da
Câmara Municipal de Aveiro e da Barrica, Associação de Artesãos da Região de Aveiro, a qual
decorreu com normalidade.
A feira realizou-se no segundo domingo de cada mês e em média participam 25
expositores.

4. OUTRAS ACTIVIDADES


Venda Ambulante
Neste Ano foram renovados 51 cartões de vendedor ambulante e concedidos 44 cartões

novos.


Ocupação de Via Pública
No Ano de 2007, foram concedidas 145 licenças de ocupação de via pública para o

exercício da actividade de comércio de pão, doces, pipocas, brinquedos, flores, velas, etc.,
nomeadamente para as festas de São Gonçalinho, Carnaval, dia 1 de Maio, dia 12 de Maio e dia 1
de Novembro.
Para além das outras actividades desenvolvidas, esta divisão disponibiliza todo o apoio aos
feirantes e operadores dos mercados, promove e presta todos os esclarecimentos solicitados,
procura solucionar os conflitos e dar resposta às reclamações que surgem. Neste âmbito é
necessário analisar e fazer diligências no sentido de resolver as pequenas quezílias.
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6.10. - OBRAS MUNICIPAIS
___________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Divisão de Arquitectura e Paisagismo
Projecto do Gabinete de Atendimento Integrado
Elaboração dos estudos preliminares à execução do projecto de reorganização dos serviços
envolvidos na criação do Gabinete de Atendimento Integrado. Projecto AVAC, tomadas e
iluminação. Pavimentos e caixilharia das divisórias. 2ª fase dos estudos preliminares à execução
do projecto de reorganização dos serviços;
Casa Mãe de Aradas
Candidatura ao Programa PARES e alterações efectuadas ao projecto de arquitectura após
parecer da Segurança Social de Coimbra;
Centro Social e Paroquial de Sto André de Esgueira – Mataduços
Candidatura ao Programa PARES e alterações efectuadas ao projecto de arquitectura

após

parecer da Segurança Social de Coimbra; Projecto de reformulação do Edifício Sede para a
criação de uma sala de Jardim de Infância;
Clube Estrela Azul
Elaboração dos desenhos necessários à Candidatura à medida I – “Saúde e Segurança nas
Instalações Desportivas”; Elaboração da planta de amarelos e vermelhos;
ASAS/Grinelândia
Candidatura ao Programa PARES e alterações efectuadas ao projecto de arquitectura

após

parecer da Segurança Social de Coimbra;
Centro Social e Paroquial de Eirol
Candidatura ao Programa PARES; Rectificação das peças desenhadas e escritas de acordo com as
não conformidades da Segurança Social;
Lar e Centro de Dia para Idosos de Santa Joana
Candidatura ao Programa PARES. Alterações ao projecto segundo os requisitos da Segurança
Social; Acompanhamento do processo; Rectificação do levantamento;
Mercado Manuel Firmino
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Acompanhamento do licenciamento das lojas;
EB 1 da Glória
Alteração do projecto das instalações sanitárias e pormenorização;
Cais dos Santos Mártires
Projecto dos arranjos exteriores;
Rua José Luciano de Castro
Projecto de arranjos exteriores;
Igreja da Sé
Levantamento da Sacristia; Execução do projecto de arquitectura para a reabilitação da Ala
Norte; Projecto de reabilitação da cobertura e da fachada; Estudo do pormenor da caixa de
drenagem; Execução do pormenor da cobertura;
Passadeiras em Esgueira – Acessibilidades
Elaboração do projecto de uma rampa para cidadãos com mobilidade reduzida;
Cerciav
Projecto para a adaptação de uma loja na Sede;
Forno Cerâmico de Eixo
Estudo da zona envolvente do forno e orçamentação;: Elaboração do mapa de vãos;
Forno Crematório
Elaboração da proposta de localização do forno nos Cemitérios Sul e no de Esgueira;
Creche de Eixo
Execução do projecto de acessibilidades e projecto de alteração para a colocação de um duche
de apoio à sala de multideficiência;
Junta de Freguesia da Glória
Remodelação da entrada do Edifício da Junta;
Torreão a Oeste de Esgueira
Levantamento do existente. Execução do estudo das escadas a implantar no Torreão;
Instituto da Juventude
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Estudo da sala de informática;
Armazém e Bilheteira do Desportivo de Oliveirinha
Elaboração do projecto;
Bairro da Misericórdia
Estudo dos passeios e do estacionamento;
Largo junto à Igreja de Aradas
Elaboração de um projecto de estacionamento junto ao Centro Social de S. Pedro de Aradas;
Centro Comunitário da Vera Cruz
Candidatura ao Programa PARES; Rectificação das peças desenhadas e escritas de acordo com as
não conformidades da Segurança Social;
Área verde em Santa Joana
Projecto de arquitectura para a instalação sanitária e bar de apoio à zona verde;
Habitação na Póvoa do Valado
Adaptação de uma habitação para um tetraplégico;
Fábrica da Ciência
Estudo do estacionamento e percursos pedonais;
Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Gradeamento no separador; Pormenores;
Núcleo Habitacional do Canha
Projecto de aproveitamento de uma cave;
E B 1º Ciclo de Verdemilho
Desenvolvimento do estudo prévio da escola;
Urbanização de Santiago
Elaboração do estudo para a colocação dos pilaretes no interior das Pracetas;
Moinhos de Oliveirinha
Levantamento;
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Praceta do Restaurante D. Duarte
Elaboração projecto do arranjo da Praceta;
Topo Sul da Rua de Águeda
Elaboração do projecto de arranjos exteriores;
Polidesportivo nas Barrocas
Elaboração do projecto de implantação;
Convento das Carmelitas
Levantamento do edifício;
Centro Social de Mataduços
Esquematização das áreas das parcelas pertencentes ao Centro Social; Elaboração do mapa de
vãos e de acabamentos;
Capela da Sra da Memória na Moita – Oliveirinha
Inicio do projecto da construção de sanitários;
Centro Desportivo de Oliveirinha
Projecto de bilheteiras e garagens;
Cemitério Sul
Elaboração dos pormenores do levantamento do cemitério e projecto de reabilitação;

Trabalhos diversos
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa
Levantamento e desenho do edifício;
Núcleo Habitacional da Quinta do Canha
Levantamento e desenho do edifício;
Patente
Contentor do lixo – Desenho do dispositivo para abertura de contentores com cadeiras de rodas;
Elaboração do processo para registo da patente entregue no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. Irá ser objecto de publicação no Boletim da Propriedade Industrial n.º 26/2008 a
6.02.2008;
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Habitação Social em S. Jacinto
Levantamento e desenho do edifício;
Cemitérios
Colocação de placas nos cemitérios com os horários;
Escola do Bonsucesso (pequena)
Levantamento e desenho do edifício;
Junta de Freguesia da Vera Cruz
Desenho de um pára-vento para o átrio da entrada da Junta;
Parque Infantil do Largo Maia Magalhães
Desenho da localização de um escorrega para o parque Infantil;
Seminário “Construção em Terra”
O Seminário realizou-se de 10 a 13 de Outubro. Houve várias reuniões com a Universidade de
Aveiro;
Habitação Social em Eixo
Levantamento;
Apoio e orientação de um estágio de Arquitectura
Arqto Paulo Marinheiro;
Quiosque junto à Loja do Cidadão
Localização;
Normalização das legendas dos desenhos dos levantamentos topográficos;
Jardim de Infância das Agras
Ensombramento dos vãos;
Moradias existentes na Beira – Mar
Projecto de implantação;
Estágios da Escola Secundária José Estevão
Acompanhamento dos estágios e apoio na execução dos trabalhos;
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Monumento à Liberdade
Implantação do monumento no separador central da Avenida Dr. Lourenço Peixinho;
Cemitério Sul
Pormenores do levantamento do cemitério;
Escola de Vilar
Levantamento das árvores;
Escola de Santa Joana
Levantamento das árvores;
Escola de Requeixo
Levantamento das árvores;
Escolas e jardins de Infância
Levantamento das salas de refeição;
Lar de Oliveirinha
Digitalização das plantas;
Igreja de Oliveirinha
Digitalização das plantas;
Centro Social de Nª Sra de Fátima
Salão Polivalente - Digitalização das plantas;
Edifício do Caião
Digitalização da cave;
Abrigo de passageiros na Freguesia da Glória
Localização e implantação dos abrigos;

Acompanhamento de Obras
Jardim de Infância das Agras
Pormenorização. Acompanhamento da obra e escolha de materiais;
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Unidade de Saúde de Santa Joana
Acompanhamento da obra;
Casa Major Pessoa
Reuniões de obra. Fiscalização. Execução de relatórios para o IPPAR no âmbito do Protocolo;
Mercado Manuel Firmino
Apoio á obra e aos concursos de lojas quiosques e bancas. Apoio á Comissão;
Creche do Centro Infantil de Eixo
Acompanhamento do concurso;
Gabinete de Atendimento Integrado
Acompanhamento da obra;
Igreja da Sé
Acompanhamento da obra;
Cemitério Sul
Pinturas nas fachadas;
Parques e Jardins
- Acompanhamento dos trabalhos de manutenção dos Parques e Jardins;
- Recepção dos espaços ajardinados, dos loteamentos, a ceder ao domínio público;
- Apreciação e informação dos arranjos exteriores, nomeadamente as zonas verdes, em
processos de loteamento;
- Acompanhamento do trabalho de estágio da Arq. Diana Correia e da Arqta Maria João
Tavares;
- Estudo para uma zona verde junto à Estação da CP em Esgueira;
- Inicio do estudo duma zona verde (triângulo) na Póvoa do Valado;
- Levantamento dos espaços verdes do Largo do Alboi;
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- Levantamento do jardim do Parque Infante D. Pedro V;
- Levantamento dos espaços verdes do Rossio;
- Levantamento dos espaços verdes do Largo Maia Magalhães;
- Levantamento dos espaços verdes da Baixa de António;
- Levantamento dos espaços verdes do Bairro de Santiago;
- Intervenção paisagística para o triângulo na Rua Direita com a Rua de Verba, Freguesia de
Nª Sr.ª de Fátima;
- Elaboração do projecto de recuperação do Sopal e Caniçal para a área envolvente à Pista
de Remo (Rio Novo do Príncipe). Proposta de módulos de plantação para as margens do rio e
taludes marginais à via ciclável e pedonal;
- Projecto de recuperação e reabilitação das linhas de água do Concelho de Aveiro –
caracterização das linhas de água. Mapa hidrológico do Concelho e hierarquização das linhas
de água;
- Regulamentação do inventário e inicio do arranjo de dados para futuro trabalho em SIG,
- Brasão de Cacia – Elaboração do projecto e implantação do Brasão;
- Levantamento floristico do Jardim da Rua de Trás em Aradas;
- Proposta de recuperação/reabilitação do Jardim da Urbanização da Camponesa em S.
Bernardo;
- Levantamento floristico/faunistico, plano de limpeza, desobstrução e proposta de
recuperação/reabilitação da Ribeira de Vilar. Acompanhamento de obra;
- Jardim de Infância de Verdemilho – Manutenção do espaço ajardinado;
- Urbanização da Forca – Caldeiras das árvores;
- Praça do Peixe – Implantação de árvores no Largo da Praça do Peixe;
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- Parque de Azurva – abate de alguns Pinheiros;
- Parques Infantis – Levantamento dos Parques Infantis da Cidade. Proposta para alteração
do piso amortizante e envolvente;
- Creche de Mataduços – Projecto de arranjos exteriores do espaço envolvente à Creche;

Divisão de Projectos e Obras
Ferry-Boat – Terminais Fluviais de Viaturas e Passageiros em S. Jacinto e no Forte da Barra;
Terminal do Forte da Barra – Terminados os trabalhos de intervenção/adaptação e beneficiação
das estruturas metálicas do terminal. Obra concluída em Julho de 2007;
Infraestruturas Terrestres – Executados os trabalhos de reposição da pavimentação. A
empreitada teve como objectivo suprimir a falta de condições de segurança rodoviária, através
do reforço da camada betuminosa existente no Porto de Aveiro. Obra concluída em Julho de
2007;
No dia 1 de Agosto de 2007, pelas 17 horas teve lugar a viagem experimental entre Aveiro e S.
Jacinto no Ferry-Boat;
Pista Olímpica de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe
Celebrado o contrato de empreitada em 20 de Outubro de 2006, com a empresa “Zagope –
Construções e Engenharia, SA”, pelo valor global de 10.992.375,00 € + IVA., tendo a empreitada
sido visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Janeiro de 2007. A empresa entregou no final do I
Trimestre, as peças escritas e desenhadas do projecto de execução. A Câmara Municipal
adjudicou ao IDAD/UA, a elaboração do RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução necessário para o licenciamento definitivo das obras. De acordo com o
empreiteiro foi decidido adiar o início dos trabalhos para Maio de 2008, nos termos da D.IA.
Passagem Superior Rodoviária da Quinta do Cruzeiro
O processo de construção/conclusão da obra passou para a competência da delegação norte da
REFER;
Novo Regime de Arrendamento Urbano
Vistorias realizadas por técnicos do DPGOM, ao abrigo do NRAU;
Muros – 2.ª Fase – Cais dos Santos Mártires
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Executado o assentamento das aduelas no Canal e a sua completagem com muros betonados “in
situ”. Seguiu-se a instalação dos candeeiros de iluminação pública. Nos arruamentos adjacentes,
foi concretizada a pavimentação em falta e concluída com a aplicação da camada de desgaste
em betão betuminoso e calçada à portuguesa nos passeios. A obra ficou concluída com a
sinalização horizontal;
Beneficiação dos espaços públicos na margem do Canal do Côjo entre o Mercado e a Capitania
O projecto foi executado por técnicos do DPGOM, nas especialidades de Arranjos Exteriores,
Estruturas, Rede de Rega, Plantações e Sementeiras, Águas Pluviais, Iluminação Pública e
Equipamento de Sinalização. O obra foi concluída em Março de 2007;
Reabilitação da Casa Major Pessoa
Durante o ano de 2007, foram executados os seguintes trabalhos: conclusão do revestimento da
cobertura, a conclusão da cobertura em policarbonato, reboco de paredes, redes de
infraestruturas, aplicação de caixilharia e do soalho e ainda os trabalhos de carpintaria.
Entretanto, o DPGOM elaborou proposta para consultas para a intervenção na azulejaria exterior
da Casa Major Pessoa, bem como para o pátio exterior. Seguiram-se os acabamentos com a
pintura, aplicação do azulejo, soalho e reposição da calçada.
No dia 13 de Novembro de 2007, teve lugar a cerimónia de entrega das chaves da Casa Major
Pessoa e da primeira visita oficial ao edifício após a reabilitação. A cerimónia teve a presença
do Sr. Vereador Dr. Capão Filipe, Eng.º Higino Póvoa, Arq.ª Emília Lima, Arq.º Mário Sarabando,
Eng.º João Paulo Tavares, Dra. Ana Gomes e os representantes dos dois consórcios – Ludgero
Castro e STAP – Álvaro Ludgero de Castro e Miguel Santos;
Conclusão do Prédio da Vidor
No final de 2007, os blocos 1,3 e 4 estão concluídos, à excepção dos elevadores do 3 e do 4. A
torre/bloco 2 estava em fase de acabamentos. A garagem comum (em cave) estava concluída,
bem como o PT eos ramais da rede de gás.As lojas estavam a ser concluídas na sua totalidade.
Faltava ainda executar os ramais de alimentação em B.T., bem como os passeios públicos,
entretanto iniciados em Janeiro de 2008;
Mercado Manuel Firmino
Apreciação dos projectos de arquitectura e especialidades das novas lojas, talhos e peixarias,
bem como a fiscalização das obras de acabamentos interiores; Elaboradas propostas e
organizados os respectivos processos administrativos para várias acções e diligências tendentes à
abertura do novo Mercado Manuel Firmino: Fornecimento e aplicação de toldos para o Mercado;
Fornecimento e aplicação de vidro duplo e estores nos talhos e peixarias; Fornecimento de
molas para as portas dos sanitários e Fornecimento de portadas em grelha de alumínio lacado
para os compartimentos técnicos do terraço;

Pág.538

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Unidade de Saúde de Sta. Joana
Foram executados os acabamentos, colocação de louças, iluminação, portas e armários. No final
de 2007, a obra estava em fase de acerto de conta final e aprovação dos trabalhos a mais e
imprevistos. A recepção provisória será feita durante todo o mês de Janeiro de 2008;
Jardim de Infância das Barrocas
Executados os acabamentos, colocação de louças, iluminação e infraestruturas envolventes. A
obra ficou concluída a 14 de Agosto de 2007. Entretanto foi adjudicado o procedimento para
aquisição do mobiliário;
Habitações Sociais de Cacia
Reiniciados os trabalhos em Abril de 2007 com os revestimentos interiores e exteriores, tendo-se
seguido as infraestruturas: redes de águas pluviais e esgotos;
Substituição das colunas de canalização de água na Urbanização de Santiago
Levantamento das situações em todos os edifícios, preparação de elementos do concurso
(condições técnicas). O primeiro concurso foi anulado por ineficácia da adjudicação. Proposta
de novo procedimento a aguardar autorização;
Recuperação das Casas n.ºs 45 e 47 do Bairro Social da Quinta da Bela Vista
Obra concluída e entregue aos moradores;
Substituição do pavimento do Laboratório da EB1 da Vera Cruz
Obra concluída;
Igreja da Quinta do Picado
Elaboração dos rojectos de estabilidade, águas pluviais, verificação térmica e acústica;
Vedação do recreio coberto da EB1 das Quintãs para uma sala de aula e um refeitório
Concluído;
Creche e Serviços de Apoio da Associação de Assistência de Eixo
Apoio da Câmara Municipal no âmbito do programa PARES. Projectos de estabilidade,
comportamento térmico e acústico e redes de gás e Plano de Segurança e Saúde. Seguiu-se a
abertura do procedimento administrativo, análise das propostas e adjudicação à firma
“Encobarra, Engenharia e Construções, SA”. No final de 2007, a obra já tinha iniciado e estava
em fase de execução da estrutura de betão armado;
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Projectos PARES
Prestação de apoio ás IPSS’s do Concelho, no âmbito do programa PARES, ao nível dos projectos
e da fiscalização das obras: Florinhas do Vouga, Centro Social de Sto. André de Esgueira, Lar e
Centro de Dia de Sta. Joana, Centro Social e Paroquial de Sta. Eulália de Eirol, Casa Mãe de
Aradas e Centro Comunitário de Vera Cruz;
Gabinete de Atendimento Integrado
Empreitada de renovação dos pavimentos, demolições e remoção das infraestruturas concluída.
Executados os projectos de AVAC, rede eléctrica e segurança e proposta de deliberação para os
trabalhos de instalação das infraestruturas técnicas. No final de 2007, estava em fase de
abertura o concurso público para a 2:ª Fase;
Reforços de iluminação em diversas ruas
Efectuadas nas Freguesias de Eixo, Esgueira, Santa Joana, São Bernardo, Oliveirinha e Aradas;
Concepção/Construção da Consolidação dos Limites da Plataforma da Antiga Lota
Com a assumpção pela Câmara Municipal, da posição contratual detida pela Aveiro Polis no
contrato de empreitada em epígrafe, iniciou-se a integração das obras a cargo deste programa
na gestão autárquica.
Após a demolição da plataforma do Cais da Antiga Lota, foi iniciado o posicionamento da
máquina de execução das estacas de brita e realizado o stock de brita, imprescindível à
execução das colunas. Seguiu-se a construção dos muros pré-fabricados e respectiva retenção
marginal, em enrocamento, primeiro no esteiro da Reduzia, depois no Canal da Veia, na
continuação do Canal das Pirâmides;
Concepção/Construção da Ponte Viária sobre o Canal das Pirâmides
Á semelhança da obra interior, também esta foi objecto de tratamento. Após conclusão dos
pilares de apoio do tabuleiro e dos encontros da margem direita e esquerda, foram executados a
casa das máquinas e o edifício de comando. Com o tabuleiro e os pilares concluídos, restava
instalar o equipamento electromecânico e aplicar o troço metálico da ponte.
A obra foi suspensa durante a época estival, tendo em vista não prejudicar os interesses
turísticos e possibilitar a navegação nos Canais Urbanos nos meses de Verão. Os trabalhos seriam
retomados em época baixa, facilitados pelo fecho total do sistema de eclusas, que deste modo
tornaria mais fácil a reparação do quipamento electromecânico;
Núcleo de Apoio à Pesca em S. Jacinto
Projecto concluído e em fase de preparação para licenciamento;
Núcleo de Recreio Náutico de S. Jacinto
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Projecto concluído;
Marina da Polis
Em fase de encomenda de estudo de impacte ambiental;
Antiga Delegação Escolar – Rua Manuel Firmino, n.º 13, Edifício “A Barrica” e Garagens da
Quinta da Carramona
Vistoria e elaboração do relatório técnico do estado de conservação;
Vistorias conjuntas com a Divisão de Habitação Social
Verificação de condições de habitabilidade em edifícios particulares;
Centro de Momitorização e Interpretação Ambiental
Abertura de concurso público, e no final de 2007 estava o procedimento em fase de adjudicação
à firma “Isofrei – Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda”, pelo valor de
461.962,39 €;
Igreja de Santo Isidoro
Vistoria e elaboração do relatório técnico de identificação de patologias no tecto do altar-mor;
Projecto de iluminação do arruamento 4
Projecto reformulado e em fase de aprovação pela EDP;
Projecto de Infraestruturas de Electricidade, ITED e Segurança da CERCIAV
Concluído;
Projecto de Segurança do Pré-Fabricado do ATL da Caritas Diocesana de Aveiro
Concluído;
Construção do Polidesportivo de Requeixo
Obra adjudicada à Norte Ténis e por iniciar;
Reabilitação da pérgola do Parque Infante D. Pedro
Obra reiniciada em Dezembro de 2007;
Reabilitação no Parque Infante D. Pedro
Fontes, horto, quiosque e miradouro em fase de adjudicação;
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Vedação dos Polidesportivos das Escolas José Estêvão, EB 2.3 de São Beranardo e da EB 2.3 de
Cacia
Adjudicado e a iniciar após acordo com o empreiteiro;
Recuperação da Escola de Santiago
Adjudicado à firma “Antero Santos & Santos, Lda”, que está a iniciar a obra com a substituição
dos vidros;
Recuperação dos Balneários do Complexo Desportivo de Requeixo
Em fase de procedimento;
Fornecimento e aplicação de estores para a Escola de Esgueira
Proposta para resolução do contrato;
Fornecimento e aplicação de estores para o Jardim de Infância de Verdemilho
Idem;
Recuperação da Escola Básica n.º 5 de Aveiro – Esgueira
Faltam executar os trabalhos de pinturas interiores, com reinicio por definir;
Campo de Mini-Basquete da EB1 de S. Bernardo
Adjudicado à firma “AVECLIMA, Lda”, com início por definir;
Requalificação dos balneários do Clube Estrela Azul
Projecto;
Novas Instalações dos balneários da ACREMA
Projecto;
Novas Instalações sanitárias para a EB1 de Eixo
Adjudicada à firma “Fernando & Armindo Construções, Lda” pelo valor de 9.125,36 €, com início
a acordar;
Requalificação das instalações sanitárias da Escola da Glória
Adjudicado à firma “Savecol” e em execução;
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Divisão de Vias e Conservação
Execução de Infra-Estruturas Junto ao Furo AC5
Obra respeitante a infra-estruturas de um loteamento que foi iniciado em Maio de 2005 e
concluída em Outubro de 2006. A paragem diz respeito à compatibilização de todas as entidades
gestoras de infra-estruturas da via pública;
Abertura de Arruamento para ligação da Rua da Fonte à Rua Afonso V – Santa Joana
Execução de projecto, incluindo drenagem de águas pluviais e pavimentação. Aguarda-se a
definição do traçado definitivo do arruamento;
Arranjos exteriores do Caião - Bloco Habitacional e Bloco D9
Obra iniciada em Junho de 2006 e concluída em Março de 2007;
Requalificação de Passagem Hidráulica na Rua do Ramil - Vilar
Início dos trabalhos em Novembro, com o aumento da secção de vazão no arruamento e
terminus em Fevereiro de 2007. Nesta empreitada ainda se encontra incluída a pavimentação da
Rua José Morgado;
Substituição de colector na Rua da Prata – Griné – Santa Joana
Obra iniciada em Novembro de 2007 e concluída em Dezembro;
Pavimentação de alargamentos na Rua da Misericórdia e Rua Circunvalação - Moita, Oliveirinha
Proposta de Deliberação pelo valor base 6,900.00 €;
Pavimentação da Rua S. Romão – Santa Joana
Proposta de Deliberação pelo valor base 20,750.00 €;
Urbanização dos Montes de Azurva – Sustentação de um talude
Informação de orçamento - 2,500.00 €;
Execução de colector de águas pluviais na EN 230, Alagoas – Freguesia de Santa Joana
Informação de orçamento - 10,550.00 €;
Pavimentação da Rua da Igreja em São Jacinto
Proposta de Deliberação pelo valor base 6,250.00 €;
Arranjo Urbanístico na Rua de Ovar/ Rua de Águeda - Santiago
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Informação de orçamento – 6,570.00 €;
Requalificação da Rua dos Forninhos em S. Bernardo.
Camada de desgaste executada em toda a extensão da obra na segunda e terceira semana de
Maio, e a subida das tampas das caixas de visita das infra-estruturas na a cota final de
pavimento realizada em Junho. Obra concluída;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Aradas.
Obra suspensa. Concluídas as infra-estruturas de águas pluviais na Rua do Cabeço, Ucha e Nova
do Alqueba e concluídos os seguintes arruamentos: Rua da Pinheira, largo e Rua da Capela, Rua
Srª Saúde, Rua da Capoa, Rua Vale da Barrega e Rua do Vale.
Falta a pavimentação de parte da Rua do Cabeço, Travessa da Rua do Cabeço, Rua do
Carregueiro, Largo dos Correios, Rua do Reguinho, Rua do Correguinho, Travessa do Carocho e
Rua da Fonte Velha. Subida das Tampas das caixas das diversas infra-estruturas para a cota final
do pavimento;
Pavimentação da Rua do Raso - Oliveirinha
Obra concluida. A camada betuminosa em falta foi realizada na última semana de Maio de 2007;
Construção do acesso ao Estádio Municipal de Aveiro, denominado Arruamento 4
O Arruamento 4 e Rotunda R5 estão integrados na Rede de Infra-estruturas Gerais do Parque
Desportivo de Aveiro, e que inclui a Rede Viária Principal no que toca aos Arranjos Exteriores,
respectivo enquadramento paisagístico e dotação de todas as infra-estruturas enterradas. Parte
do traçado desta arruamento é coincidente com a antiga Estrada Municipal EM 582 que liga as
populações de Taboeira a Azurva.
Em termos de execução a empreitada encontra-se em fase final de acabamentos de
revestimentos de passeios, estando concluídas todas as infra-estruturas enterradas, as
movimentações de terras, a realização do arco metálico, camadas de fundação de pavimento e
lancis. Para o terminus da obra que se prevê para o inicio do mês de Maio, para além dos
revestimentos descritos falta ainda o tratamento de todos os espaços verdes;
Construção do Arruamento de Ligação da Rua Pedro Vaz D'Eça do Prolongamento da PIR da Av.
Dr. Lourenço Peixinho
Obra suspensa, faltando a colocação do tapete betuminoso e a abertura da Passagem de Nível
dependente da Refer;
Requalificação da E.N. 230-1
Iniciado o projecto para requalificação E.N. 230-1, conforme protocolo com a E.P – Estradas de
Portugal, EPE com vista à sua municipalização/desclassificação. Estudo Prévio e Projecto Base
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concluídos. Pedido de parecer às Juntas de Freguesia de Oliveirinha e Eixo relativamente às
opções a tomar no que diz respeito aos locais de descarga das águas pluviais. Pedido de parecer
superior e preparação de processo para envio à Estradas de Portugal, SA;
Arranjos Exteriores à Piscina do Sporting
Proposta de Deliberação pelo valor base 13,160.00 €. Elaboração do projecto de execução. Obra
concluída;
Pavimentação da Travessa da Rua D. Sancho I
Proposta de deliberação no valor de 10,697.00 €. Após a adjudicação a obra foi iniciada a 11 de
Outubro de 2007 e concluída em Dezembro. Executadas as infra-estruturas de águas pluviais,
pavimentação e passeios;
Execução da parte restante da praceta João Figueiredo em Esgueira
Início da empreitada a 21 de Março de 2007 e concluída a 29 de Junho de 2007;
Pavimentação de um troço da Rua Cónego de Maio em São Bernardo
Informação de orçamento euros - 49.000,00 €;
Correcção da passagem de peões na Rua de José Estêvão
Proposta de deliberação no valor de 14.500,00€;
Reperfilamento de um troço da Circular de Esgueira
Proposta de deliberação no valor de 14.750,00€;
Requalificação dos entroncamentos envolventes aos tanques de Esgueira
Informação de orçamento euros - 178.200,00€;
Rua do Chameite – N.Sr.Fátima
Proposta de deliberação no valor de 22.600,00 €;
Rua do Viso – N.Sr.Fátima
Proposta de deliberação no valor de 3.790,00 €;
Remodelação de um troço de colector de águas pluviais na Zona Industrial de Mamodeiro
Proposta de deliberação no valor de 5.020,00€;
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Execução de infra-estruturas do PP do Centro – Ruas E e F
Proposta de deliberação no valor de 218.800,00 €. Obra adjudicada à firma “Irmãos Almeida
Cabral”, pelo valor de 119.874,85 €;
Execução de passeios nas ruas E e F do PP do Centro
Proposta de deliberação no valor de 48.745,00€;
Rua Luciano de Castro em Esgueira
Informação de orçamento euros - 30.334,56 €;
Abertura de Arruamento em Sá Barrocas
Informação de orçamento euros - 12.200,00 €;
Pavimentação de arruamentos em Vilarinho - Cacia
Início dos trabalhos em 22 Março de 2007 pelo arranque dos paralelos e cubos de granito na Rua
Couceiro da Costa e concluída em 19 de Abril de 2007;
Execução de Passeio na Rua João Mendonça - Rossio
Início dos trabalhos em 05 Março de 2007 e conclusão na 3.ª semana de Abril;
Creche e Lar de Mataduços
Projecto Base relativo à drenagem das águas pluviais prediais concluído;
Abertura e Pavimentação do Arruamento de Ligação da Rua Conselheiro Nunes da Silva à C+S de
Cacia
Obra iniciada em Abril de 2005 e concluída em Julho de 2007;
Correcção da depressão existente na Rua Carlos Aleluia
Proposta de deliberação no valor de 10.700,00€;
Pavimentação da Rua Chão da Marinha - Oliveirinha
Orçamento no valor de 23.556,00€;
Rotunda para cruzamento da Rua Cega, no limite das freguesias de São Bernardo e Oliveirinha
Execução de propostas;
Execução de passeios na Rua dos Lugres em São Jacinto
Orçamento no valor de 5.833,00€;
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Novo arruamento no Bonsucesso - Aradas
Orçamento no valor de 54.555,00€;
Pavimentação da rua existente na zona interna do Bairro Social das Barrocas
Orçamento no valor de 3.000,00€;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Cacia - P.A.0. 2000
Obra reiniciada em 23 de Julho de 2007, pela Travessa da Amara na Quinta do Loureiro. Os
trabalhos previstos para este arruamento são as infra-estruturas de águas pluviais, abertura de
caixa, material granular e pavimentação a mistura betuminosa densa. A Travessa da Amara está
concluída desde 28 de Setembro;
Revestimento do Pavimento na Rotunda da Avenida de ligação da P.I.R. à E. N. 109
Obra iniciada em 24 de Julho de 2007 e concluída no dia 26 de Julho de 2007. Os trabalhos
tiveram como objectivo conferir maior rugosidade ao pavimento existente, melhorando assim as
condições de aderência da última camada atravéz da aplicação de uma película de
microaglomerado betuminoso a frio;
Desvio de Colector no Braçal em Oliveirinha
Obra iniciada em 09 de Julho de 2007 e concluída no dia 13 de Julho de 2007. Os trabalhos
tiveram como objectivo a substituição do troço final de chegada à vala hidráulica do colector
que drena a Escola Secundária da Oliveirinha de modo a corrigir a situação que se verificava de
rotura de manilhas e destruição de propriedades;
Impermeabilização de Servidão Administrativa na Rua Dr. Mário Sacramento
Obra iniciada a 29 de Outubro de 2007. Impermeabilização concluída, bem como o revestimento
realizado em lajetas de betão no dia 28 de Dezembro de 2007;
Pavimentação da ligação da Rua da Prata à Rua do Viso em santa Joana
Obra iniciada em 01 de Outubro de 2007, pela execução de infra-estruturas de águas pluviais. Os
trabalhos previstos para este arruamento são as infra-estruturas de águas pluviais, construção
de lancis, abertura de caixa, material granular e pavimentação a mistura betuminosa densa. A
obra encontra-se suspensa;
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Infra-estruturas no Loteamento nos Pereiros, Taboeira - Esgueira
Obra iniciada em 21 de Novembro de 2007, pela execução de infra-estruturas de águas pluviais.
Os trabalhos previstos para este arruamento são as infra-estruturas de águas pluviais,
construção de lancis e passeios, abertura de caixa, material granular e pavimentação a mistura
betuminosa densa;
Remodelação de Aqueduto na Póvoa do Valado/ Verba
Elaboração do projecto. Trabalho orçado em 12.500,00 €;
Vala Técnica da Rua Feira de Março
Elaboração do projecto de drenagem de águas pluviais, projecto de iluminação pública da
praceta e projecto de estabilidade de estrutura metálica para o tapamento da vala técnica. Os
trabalhos foram orçados em 12.450,00 €;
Pavimentação de Passeios na Urbanização C+S de S. Bernardo - 2007
Elaboração do projecto. Trabalho orçado em 8.700,00 €;
Preparação de Base para Mini-Campo Polidesportivo das Barrocas
Elaboração do projecto. No seguimento do Projecto de Mini-Campos Polidesportivos para a
Federação Portuguesa de Futebol, a Autarquia é responsável pela preparação da base de
instalação do campo. Trabalho orçado em 8.000,00 €;
Arranjo Urbanístico na Rua Aviação Naval
Elaboração de estimativa de custos para a drenagem das águas pluviais, pavimentação do
passeio e pavimentação da faixa de rodagem. Trabalhos orçados em 6.400,00€;
Pavimentação da Rua Eça de Queirós – Freguesia da Glória
Elaboração de estimativa de custos para a substituição do cubo de granito, existente na Rua Eça
de Queirós, por pavimento betuminoso. Trabalhos orçados em 10.700,00 €;
Pavimentação do prolongamento da Rua Nossa Senhora das Necessidades, Quinta do Simão
Elaboração de estimativa de custos para execução de um passeio frente ao Solar das Estátuas e
do Colégio Português, pavimentação de estacionamentos e pavimentação da faixa de rodagem
com camada de desgaste no arruamento sem saída que garante o acesso à PT, ao Solar das
Estátuas e ao Colégio Português. Trabalhos orçados em 20.250,00€;
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Divisão de Trânsito
Indicação das Acções Desenvolvidas
Estudos vários do trânsito;
Estudos de ocupação temporária da via pública, por privados;
Tratamento de desvios de trânsito e condicionamentos vários;
Atribuição e actualização de cartões de residente nas zonas parconizadas;
Estudo de colocação de espelhos parabólicos nas freguesias do Concelho;
Estudos vários de estacionamentos, públicos e privados em alguns arruamentos no concelho;
Pareceres sobre os projectos de sinalização vertical e horizontal, apresentado por particulares,
incluídos nas infra-estruturas de loteamentos;
Pareceres para a realização de provas desportivas e outros eventos no concelho;
Pequenos estudos de sinalização direccional por proposta de particulares;

Conselho Consultivo da Mobilidade, reunião de 28 de Fevereiro de 2007
Assuntos abordados:
o

Sinalização indicativa de localidades/lugares e perímetro urbano – suas
implicações no controlo de velocidade;

o

Proposta para alteração da actual sinalização vertical nos principais acessos à
cidade de Aveiro (encaminhamento de Aveiro Centro);

o

Apresentação do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Plano de sentidos de trânsito na envolvente à nova estação da CP na Av Dr. Lourenço Peixinho,
na sequência da nova urbanização marginal à linha
Aguarda implementação;
Projecto de sinalização vertical e horizontal na envolvente à nova estação da CP, do lado
nascente, incluindo a passagem inferior e os arruamentos envolventes ao Centro Coordenador
de Transportes – Executado e parcialmente implementado;
Estudo de identificação de passadeiras para peões no concelho de Aveiro, a incluir na campanha
de sensibilização para peões e automobilistas da responsabilidade da Prevenção Rodoviária
Portuguesa – Aguarda decisão da administração central. Entretanto, temos vindo a eliminar
alguns melhoramentos nas acessibilidades para as pessoas com mobilidade reduzida,
designadamente o rebaixamento de lancis junto de algumas passadeiras. Numa das passadeiras
da Av. Dr Lourenço Peixinho, freguesia da Glória, junto à Ourivesaria Vieira, construiu-se uma
rampa para permitir a circulação de pessoas com mobilidade reduzida;
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Desenvolvimento do projecto de sinalização de orientação dos parques de estacionamento da
cidade
Em estudo;
Novo projecto de sinalização direccional para o centro da cidade
Executado, aguardando a sua implementação pela empresa “Zona Verde”;
Projecto de sinalização vertical e horizontal da nova avenida de ligação a Esgueira, junto à C +
S , que inclui a construção de nova passagem de nível dos caminhos de ferro do Vale do Vouga
Executado, aguardando a sua implementação;
Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para todos
Continuação das reuniões de trabalho com vista à implementação do projecto;
Estudo de circulação de trânsito na Travessa do Ribeiro, anexa às habitações sociais de Cacia
Executado, e parcialmente implementado;
Estudo para encerramento ao trânsito do Largo do Pelourinho em Esgueira
Executado, aguardando a sua implementação;
Estudo da circulação de viaturas e estacionamento para a zona envolvente ao Ecomuseu
“Marinha da Troncalhada”
Já executado aguardando a sua implementação;
Estudo da sinalização para as Zonas Industriais do Concelho
Em desenvolvimento;
Estudo para a circulação de pesados no concelho
Em desenvolvimento;
Estudo para a definição dos locais para cargas e descargas no concelho;
Em execução;
Projecto de ordenamento do trânsito nos arruamentos envolventes à nova Escola Profissional do
Comércio – Elaboração do projecto de sinalização vertical e horizontal, aguardando-se a sua
implementação;
Manutenção de Semáforos no Concelho de Aveiro
Proposta de abertura de um Concurso Limitado já aprovado pela Câmara;
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Projecto de ordenamento do trânsito na envolvente às novas urgências do Hospital
Novas propostas em estudo;
Revisão do Regulamento das Zonas de Estacionamento Limitado e Utilização Onerosa
Estudo desenvolvido com o Departamento Jurídico. Aguarda validação legal;
Regulamento de Trânsito
Em estudo;
Centro Coordenador de Transportes
Estudo do trânsito na envolvente já executado, aguardando a sua implementação;
Implementação de uma zona parconizada em frente à Loja do Cidadão e Finanças, na ForcaVouga – Estudo executado e já aprovado em Reunião de Câmara, aguardando-se a sua
implementação.
Entretanto, superiormente foi determinado adiar a implementação dos trabalhos para se
proceder ao desenvolvimento de estudos que permitam aumentar o número de lugares de
estacionamento no local;
Cruzamento da Rua Direita com a Rua da Fonte em Quintãs
Entrou em funcionamento o sistema semafórico;
Projecto de Ordenamento do Trânsito no arruamento fronteiro às instalações da PSP no Griné
Parcialmente implementado;
Cadastro da sinalização vertical e horizontal do concelho de Aveiro
Assunto em desenvolvimento em conjunto com o Depto de Informática;
Ordenamento do Trânsito na Rua do Carmo, em frente à GNR
Em estudo;
Sinalização na Rua de Santa Cecília e acesso ao Cemitério
Já implementado;
Sinalização do entroncamento da Rua Lauro Corado com a rua Dr Orlando Oliveira, na Forca
Vouga
Já implementado;
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Estudo do trânsito na envolvente ao Centro Comercial Glicínias, Rua Direita e urbanização do
Eucalipto Sul, na freguesia de Aradas
Parcialmente implementado;
Projecto de sinalização vertical e horizontal (incluindo faixas para estacionamento) na estrada
principal de São Bernardo que inclui a estrada de Vilar, estrada de São Bernardo, rua Cónego
Maio e Rua Cega
Parcialmente implementado;
Sinalização luminosa automática do trânsito, redutora de velocidade, no entroncamento da Rua
do Viso com a Rua General Costa Cascais, em Esgueira.
Já executado, afguardando a sua implementação;
Estudo da sinalização vertical de trânsito no cruzamento da Rua Infante D. Pedro e Rua de São
Martinho, freguesia da Glória
Executado, aguardando a sua implementação;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua da Paz com a Rua da Liberdade,
freguesia de Cacia
Já implementado;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua do Alambique com a Rua da
Soja, freguesia de Cacia
Em estudo;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua de Santo André com a Rua da
Alvariça, freguesia de Cacia
Já implementado;
Estudo da sinalização de trânsito para o cruzamento junto à Frunfrap
Já implementado;
Sinalização vertical de trânsito para a Rua do Correguinho, freguesia de Cacia
Já implementado;
Sinalização vertical e horizontal de trânsito no cruzamento fronteiro à Junta de Freguesia de
Cacia
Já executado, aguardando aprovação superior;

Pág.552

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

6.11. - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
___________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
O Departamento de Informática é composto pela Divisão de Gestão de Sistemas
Informáticos e Divisão de Informação Geográfica.
Recursos Humanos
Departamento de Informática: 1 Director de Departamento;
Divisão de Gestão de Sistemas informáticos: 1 Chefe de Divisão; 1 Especialista de Informática;
1 Técnico de Informática Coordenador; 3 Técnicos de Informática, uma Chefe de Secção e uma
Técnica Profissional;
Divisão de Informação Geográfica: 1 Chefe de Divisão; 1 Técnico Superior e 1 Técnico de
Informática.

DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
A Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos (DGSI) é a unidade funcional da Câmara Municipal
de Aveiro responsável pela gestão de todas as infra-estruturas informáticas e de
telecomunicações, bem como pela definição das soluções que melhor satisfaçam as
necessidades da instituição, privilegiando a utilização de standards. Assim, cabe-lhe a
responsabilidade de disponibilizar serviços de comunicação, a gestão de sistemas e aplicações
informáticas de uso geral, a criação/manutenção de serviços de informação/comunicação, a
segurança e salvaguarda da informação, bem como a coordenação do reforço das diversas
vertentes informáticas e de telecomunicações fixas e móveis.
Além das responsabilidades aduzidas, cabe à DGSI a administração do portal municipal, a gestão
do Espaço Internet Aveiro Digital Municipal e a administração dos equipamentos informáticos
instalados pela Câmara Municipal nas Escolas Básicas nº1 e Jardins de Infância do Município de
Aveiro.
A actividade do D.G.S.I. no ano 2007 procurou dar continuidade a acções no sentido de criar e
consolidar os vários tipos de infra-estruturas e manter operacionais/disponíveis todos os
recursos informáticos e de comunicação da Câmara Municipal.
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Rede Geral
•

Foi estudada, adquirida e implementada uma solução Wifi rádio, em banda não
licenciada dos 5,6GHz, para a interligação entre o Edifício da Fábrica Campos e o
Edifício dos Paços do Município, substituindo-se, dessa forma, uma largura de banda de
2 Mbits por uma de 20Mbits.

•

Foi reformulada a Cablagem Estruturada na Biblioteca Municipal, de acordo com o
projecto “Tecnologias de Informação e Comunicação para a Biblioteca Municipal e
Aveiro”, comparticipado pelo IPLB – Instituto Português do Livro e das Bibliotecas.

Aquisição e upgrade de Hardware
•

Foi adquirido o seguinte equipamento informático, destinado a reforçar, substituir ou
criar as condições necessárias para a prossecução do exercício da actividade de diversos
Serviços da Câmara Municipal:

Inf.
nº

Req.
Interna

Impressoras
Multi
funcional

Deskjet

Laser

Laser
Cor

3

3

1

F
a
x

Scanner

Monitor TFT
17''

20''

Computador
PC

Portateis

Switch
Tablet

14
6

25
28

10

30

48p

1

1

5

1

1
1

32
14
13

Video
Proj
ector

2

23

8

24p

Maq.
Fotogra
fica
Digital

1

39/40

4

42

3

44

30

45

30
3

15

1

•

1

9

3
9

Se bem que uma parte do actual parque de PC’s da Câmara Municipal é ainda
constituído por equipamento de “linha branca” que não justifica manter mas sim
substituir gradualmente, por outro lado é já composto por máquinas de marca que faz
todo o sentido manter ao serviço, prolongando a sua vida útil por mais alguns anos,
através do aumento de memória. Neste entendimento, procedeu-se ao upgrade de 144
equipamentos.

Aquisição e Upgrade Software
Com o objectivo de manter o software actualizado, licenciado e responder às necessidades dos
diversos serviços da Autarquia, foram efectuadas as seguintes acções:
-

Upgrade a todas as aplicações AIRC2000;

-

Renovação das licenças do Norton Antivírus Enterprise Edition;

-

Upgrade das licenças de software da Autodesk ;

-

Aquisição e renovação de Subscrições Autodesk;

-

Actualização de 20 licenças de Adobe Acrobat.
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•

-

Aquisição do Programa ResiCad

-

Aquisição de 10 licenças Deepfreeze

-

Aquisição de 9 Licenças Content Project Profissional ESD

-

Aquisição de 10 Licenças WinRar

Com a finalidade de criar canais de comunicação seguros entre os servidores de web,
webmail e os utilizadores foram adquiridos dois certificados SSL 128 bits, válidos por 3
anos, para os referidos servidores.

Outros Equipamentos
-

Estudado e proposta a solução de vídeo projecção do Grande Auditório do CCCA;

-

Adquirido um videoprojector portátil e tela para uso de todos serviços da CMA;

-

Adquiridas 3 máquinas fotográficas para substituição de equipamento avariado e
reforço de disponibilidade para todos os serviços da CMA;

-

Ao longo do ano foram adquiridos diversos outros componentes informáticos
destinados à manutenção de equipamentos (discos, fontes de alimentação,
teclados, ratos, gravador de CD/DVD e kit adsl)

Prestação de Serviços/Renovação de Contratos
-

Na área de servidores foi renovado o contrato de manutenção dos servidores UNIX
Alpha e HP por mais um ano, com a HP;

-

Foram renovados os contratos de manutenção das aplicações da AIRC e Medidata;

-

Foi renovação o contrato de manutenção do Sistema de Refrigeração do Data
Center com a empresa Nónio Hiross;

-

Foi renovado o contrato de manutenção da UPS do Data Center com a empresa
MGE.

Apoio aos Utilizadores e Manutenção / Reparação de equipamento
Foram registadas 2.511 intervenções distribuídas pelas seguintes acções:
-

Criação de novas contas (login/caixa correio electrónico);

-

Gestão de contas de utilizadores;

-

Instalação de Hardware (computadores e periféricos);

-

Manutenção das centrais telefónicas;

-

Reparação de equipamento Informático;

-

Apoio na utilização de ferramentas/programas específicos;

-

Manutenção de backups;

-

Instalação e actualização de software e firmware;
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Telecomunicações
No total das comunicações, houve um aumento de 5,7%

Fixas
Nas comunicações fixas houve um acréscimo de 4% face ao ano de 2006.
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Móveis
•

Foi feito o estudo de base para proceder à solicitação de propostas junto das operadoras
nacionais, de serviço de voz e dados móvel, com vista à celebração de novo contrato de
fornecimento para um período de 24 meses. Foram analisadas as propostas tendo sido
escolhida a operadora TMN para o fornecimento do serviço, iniciando-se o novo contrato
em Novembro de 2007.

O resultado das comunicações móveis apresenta um aumento de 8,6% em relação ao ano
anterior.

Funcionamento Geral
Formação Profissional
Acções de Formação frequentadas:
-

Introdução às Redes

-

Competências Básicas em Sistemas Operativos

-

PhotoShop Nível 1

-

DreamWeaver I

-

Introdução às Redes

-

Competências Básicas em Sistemas Operativos

-

Código Procedimento Administrativo

-

Técnica de Secretariado
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-

Formação Qualificada para a Certificação.

Portal Municipal
O Portal Municipal (www.cm-aveiro.pt) vem demonstrando um cada vez maior número de visitas.
Os quadros anexos demonstram a sua evolução bem como as áreas mais solicitadas.
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Espaço Internet Aveiro Digital Municipal
O EIAD Municipal é o espaço público que tem por objectivo a socialização dos cidadãos às
Tecnologias de Informação e Internet e o combate à info-exclusão.
Além da componente de espaço público de acesso gratuito a novas tecnologias, aberto de
segunda-feira a sábado, inclui uma vertente de oferta de formação gratuita visando a aquisição
de competências básicas em tecnologias de informação e Comunicação.
Para o efeito possui equipamentos adequados para aceder à Internet em banda larga, e
disponibiliza três monitores capacitados para o auxílio e gestão dos postos de acesso à Internet,
bem como para proporcionar formação.
DADOS DO ANO 2007
•

Número de Utilizadores registados: 3.695

•

Número de Sessões: 62.858

Postos de acesso à Internet disponíveis:
•

14 computadores

•

2 link’s para portáteis

•

1 link Wi-Fi

Dados estatísticos relevantes:
Utilizações por idades

0-9

∑

%

Classes

3091

5%

0-9 Anos
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10-18

17189

27%

10-18 Anos

19-25

13006

21%

19-25 Anos

26-35

18799

30%

26-35 Anos

36-50

7833

12%

36-50 Anos

51-65

2779

4%

51-65 Anos

> 65

161

0%

> 65 Anos

62858

100%

Soma de controlo

Utilizações por sexo

Masculino

39029

62%

Feminino

23829

38%

Estudante

31176

50%

Empregado

20255

32%

Desempregado curta duração (< 12 meses)

7311

12%

Desempregada longa duração (> 12 meses)

2469

4%

Reformado

1647

3%

Utilizações por tipo de utilizador

Projectos com Entidades Externas
-

Participação no programa de ligação á Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade –
“Internet na Escola” do 1º Ciclo – FCCN;

-

Projecto POS_C – Medida 2.1 Acessibilidades, “Apetrechamento Informático das
Escolas do Ensino Pré-Escolar”;

-

IPLB – Instituto Português do Livro e das Bibliotecas - “Tecnologias de Informação e
Comunicação para a Biblioteca Municipal e Aveiro”.

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
1. Sumário Executivo
Num ano de grande actividade, 2007 foi marcado por vários acontecimentos entre eles a
disponibilização de uma nova ferramenta explorador de mapas de Informação Geográfica
(Browser único) para a INTRAnet desenvolvida integralmente pela D.I.G na plataforma Autodesk
MapGuide. No âmbito do lançamento desta nova ferramenta WebMap para a INTRAnet foi
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efectuada formação à maioria dos Serviços da CMA, em 9 sessões, que representaram um total
de 105 funcionários.
Também a aquisição dos Ortofotomapas voo 2005/06, marcou positivamente o ano de 2007. Esta
informação cartográfica adquirida ao IGP permite ter uma visão aérea do concelho bastante
actual, contribuindo para uma melhor compreensão e gestão do território concelhio.
Foi também o ano em que a D.I.G. empregou um esforço considerável na correcção de toda a
toponímia do concelho em estreita colaboração coma Comissão de Toponímia.
O Mapa Interactivo, como ferramenta privilegiada de comunicação e interacção com o cidadão
munícipe, ocupa grande parte das preocupações deste serviço tentando mantê-lo o mais
actualizado possível no que respeita à informação de base e a outros conteúdos que não sejam
estritamente comerciais. Nesta data foi também melhorado o interface das sugestões
reclamações e alertas, tentando disciplinar as comunicações entre o cidadão e o município, em
que agora se exige obrigatoriamente o envio de um contacto para validar a comunicação e
permitir a resposta dos serviços aos utilizadores, nos casos em que haja essa necessidade.
Ao nível dos dados houve também um grande esforço em estruturar e organizar toda a
Informação Geográfica e alfanumérica do SMIGA INTERnet numa única base de dados ArcSDE SQL designada WebRia. Desta forma facilita a actualização e gestão da informação
concentrando-a numa só base de dados alimentando as várias ferramentas SIG. Foram também
efectuados testes intensivos com uma nova ferramenta da ESRI ArcGisServer que de futuro
permitirá actualizar estas bases de dados via Web, dispensando o licenciamento de outros
software, até agora necessários.
Paralelamente a DIG emprega diariamente recursos significativos na gestão global do SMIGA.
Ainda, desenvolve novos níveis de informação, em função das solicitações dos diversos serviços,
imprime cartografia temática diversa, corrige e actualiza a informação existente. São ainda de
referir, como tarefas quotidianas, que se destacam na actividade da Divisão, a digitalização
vectorial dos limites dos novos processos de obras e a sua integração com a Base de Dados da
AIRC através da aplicação da Gestão Urbanística. Ainda a digitalização dos alvarás de
loteamento, vectorização e publicação dos mesmos.

2. PROJECTO E ACTIVIDADES
2.1 - Resposta a Solicitações Internas e Externas
FORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA ANALÓGICA
N.º EXEMPLARES

Entidade

Projecto

(unidade corresponde
aproximadamente a 1m² de
papel)

Departamento de

Tabelas de Património Imobiliário Municipal - DPI;

14

Desenvolvimento e

Diversas Plantas topográficas para a D.P.I.;

5

Planeamento Territorial

Planta da Reserva Ecológica do concelho;

2
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Departamento de Informática

Juntas de Freguesia

Plano de Pormenor do Parque – D.P.I. ;

1

Plano de Pormenor do Centro Folhetos, D.P.I.;

1

Estudo Urbanístico envolvente à nova estação, D.P.I.;

1

Acerto de Cadastro na área da nova estação, D.P.I.;

3

Plano de Pormenor de Sá Barrocas, D.P.I.;

3

Estudo Urbanístico das Agras, D.P.I.;

3

Estudo Urbanístico das Agras, D.P.I.;

3

Cadastro envolvente ao Estudo Urbanístico da Plano das Feiras, D.P.I.;

1

Planta topográfica compreendida entre o CCC e Parque de Feiras – DI;

7

Cablagem da Biblioteca – DI;

1

Limites de freguesia de Oliveirinha;

1

Limites de freguesia de Glória;

2

Limites de freguesia de Aradas;

2

Cartografia com nomes de rua das Freguesias de Cacia, Esgueira e Santa

Forças de Segurança

1

Limite de Intervenção da PSP - PSP;

4

Planta topográfica com cartografia 10K e com a área de actuação da PSP –
PSP;
Carta Temática com os edifícios degradados e muito degradados, sobre a

SECURRIA

Gabinete Técnico Florestal

Departamento de Cultura e
Turismo

Plano de Emergência Ambiente;

1

Plano de Segurança do Teatro Aveirense;

1

Prevenção de Incêndios;

2

Plantas diversas para o Plano Municipal da Floresta Contra Incêndios;

12

Cartografia Militar para os Bombeiros;

4

Plano Operacional da Floresta;

11

Caderno dos Pontos de água;

24

Planta Topográfica com a Rede Viária da Freguesia de Cacia;

4

Circuitos Voluntariado Jovem;

2

Plantas Topográficas para a Comissão de Toponímia;

10

Toponímia – Divisão de Acção Cultural

2

Planta do Inventário do Património Edificado para a Divisão de P.H.;

8

Planta topográfica com a cartografia 10K e com o limite das freguesias

Preparação de 3 soluções A, B, C para acerto de limites entre as
freguesias da Glória e Aradas;
Planta Topográfica do concelho com a cartografia 10K imprimida à escala

4
15
3
2

1:25000 – 2 A0;
Carta da Rede de transportes públicos geral e escolar 1/25.000;

4

Planta das Farmácias do concelho - CIAC;

1

Planta Topográfica do concelho para marcações de novos cantões de
Outros Serviços da CMA

1
9

Nova” revestidos a azulejo e classificados pelo IPPAR – DPH;

Geográfica

2

cartografia 10K para todo o concelho;
Planta do Teatro Aveirense;

para Património Histórico Edificado - DPH;
Carta do Património Edificado com identificação dos edifícios de “Arte

Divisão de Informação

1

Joana à escala 1/10.000;
Planta Topográfica da freguesia de Nariz;

varredura - SUMA;
Planta Topográfica com as soluções 1 e 2 da Rede de Alta Velocidade
Lisboa/Porto – G.U.;

3

8
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Planta Topográfica de São Jacinto – Divisão de Habitação Social;

1

Planta Topográfica com os Equipamentos Escolares de Aveiro - Divisão de
Educação;
PDM ordenamento - Gabinete de apoio à presidência;

1

Plantas das Zonas Verdes - Gabinete de apoio à presidência;

10

Plantas Topográficas - Polícia Municipal;

4

Plantas de Localização de Outdoors a propor no Concelho Gabinete de
Estudos.
Impressão

Ortofotomapas

em

papel

fotográfico,

com

alguns

equipamentos - Presidência
Impressão de Ortofotomapas

de

em

papel

fotográfico,

com

alguns

equipamentos – Vereador Doutor Caetano Alves

TOTAL

1

4

6
3

219
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2.2 - Resposta a Solicitações Internas e Externas em Formato Digital
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO DIGITAL

Entidade

N.º exemplares

Projecto

SHAPES com as Vias, Eixos de Via Toponímia e

Universidade de Aveiro

1

Construções

SUMA

Eixos de Via com a Toponímia

1

Rota da Luz

Cartografia 1:1000

1

SMA

Ortofotomapas IGP/DGRF

2

Gabinete Técnico Florestal

Ortofotomapas IGP/DGRF

2

TOTAL

3.

7

GESTÃO GLOBAL DO S.M.I.G.A

(Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro)

– INTRAnet
ACÇÕES DESENVOLVIDAS
Acção

N.º

Designação

Registos

Digitalização, vectorização e publicação dos limites dos novos processos de obras
particulares e a sua integração com a Base de Dados da AIRC através da
aplicação da Gestão Urbanística.
Correcção/inserção de registos de processos anteriores a 1999 e rectificação de
Processos de Obras
Particulares

limites cadastrais de processos posteriores a 1999.
Criação de um novo layer de informação relativa ao registo vectorial dos
processos de obras anteriores a 1999.
Criação de 3 novos grupos de

processos

de

obras:

Instalação

de

Estabelecimentos, Licenciamento Industrial e Licenciamento de Combustíveis
Criação de novos layers de informação relativa aos processos de obras de 2008
Actualização da Base de Dados SMIGA e aplicações GISMAT no que respeita aos
Eixos de Via.
Actualização da Rede Viária Actualização e Estruturação dos Eixos de Via por categorias na aplicação Rede
Viária
Actualização das zonas de servidão non aedificandi da Rede Viária Fundamental
Disponibilização de novos
Grupos de Equipamentos

557

186
3
12
20
4
40
27

Na Intranet foram publicados novos layers temáticos de Equipamentos,
nomeadamente, Culturais, Administrativos, Religiosos, Segurança e Protecção

20

Civil.
Publicação no SIG Intranet da planta de implantação do Plano de Pormenor do

Plano de Pormenor do estádio
Mário Duarte

estádio Mário Duarte. Disponibilização no Explorador SIG-Intranet e nas
aplicações GISMAT com link para o respectivo regulamento. Actualização do

8

grupo temático Planos de Pormenor em Vigor no explorador SIG Intranet e nas
aplicações GISMAT.

Redes de Infra-estruturas e
zonas de servidão
(actualizações)

Gás Natural da Lusitaniagás

12

REN-Gasodutos

12

Faixas de servidão da rede de gasodutos de 1º escalão

3

EDP

7

Rede de Abastecimento de Água - SMA

15

Rede de Drenagem de Águas Residuais - SMA

7
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Projecto de Inserção da
Sinalética Vertical e
Horizontal na aplicação da
Rede Viária.

Elaboração e estruturação do Projecto de Inserção da Sinalética Vertical e
Horizontal na aplicação da Rede Viária, com criação de novos grupos, entidades
e objectos.

Projecto dos Alinhamentos de Elaboração e estruturação e acompanhamento do Projecto para publicação na
Construção

aplicação GU.

Projecto Municipal

Apoio e acompanhamento na normalização da informação do Projecto das Zonas

“Mobilidade para a Cidade de Parconizadas, no âmbito do Projecto Municipal “Mobilidade para a Cidade de
Aveiro”
Processo de Loteamento
Actualização de números de
Polícia

207

30

25

Aveiro”, para posterior disponibilização no SIG-Intranet e no SIG-Internet.
Digitalização, vectorização, geo-referenciação e publicação dos Alvarás de
loteamento, num total de 35 Alvarás.

35

Actualização de números de Polícia em Base de Dados SQL, de modo a que todas
as aplicações da INTER e INTRANET possam efectuar buscas rápidas de

2242

localização das moradas georreferenciadas em todo concelho de Aveiro.
Actualização da Base de Dados SDE no que respeita aos Eixos de Via e respectiva

Actualização da toponímia

toponímia de Aveiro, aqui estão contabilizados a inserção de novos topónimos e

535

a edição de outros.
A CMA adquiriu ao IGP uma cobertura aérea derivada de voo de 2005, informação
Ortofotomapas (DGRF/ IGP 2005)

bastante significativa pelo valor de actualização que trouxe ao SMIGA. Os
ortofotos foram posteriormente tratados, e respectivos Metadados, para

26

publicação em todas as ferramentas SIG da INTRAnet e INTERnet, onde se
incluem as aplicações GISMAT;
Actualizações no MIC nas zonas: Cais da Fonte Nova, EM230 e zonas verdes.
Correcção da cartografia 1:1000 na zona de S. Jacinto, zona industrial de
Taboeira e A17 (novos sdf).

Actualização do Mapa

Actualização das vias e redireccionamento toponímia para o ficheiro SDF

Interactivo

“LN10K_EIXOS_TOPON.sdf” considerado a fonte comum dessa informação -

161

Toponímia;
Actualização das bases de dados do turismo activo, hotéis e associações e
actualização das vias;
Na perspectiva de uso em SIG a Rede Fundamental, nomeadamente nas ENs e
Actualização da rede Viária

EMs foi actualizada com base nos ortofotomapas recentemente adquiridos pela
CMA, para além das visitas ao terreno. Consequentemente foi convertidas para

6

os formatos (sdf e sde), de modo a poder ser publicada na INTRAnet e INTERnet.
Correcção dos limites
administrativos do concelho

Correcção dos limites administrativos do concelho em todos os ficheiros CAD
existentes na BMIGA (Base Municipal de Informação geográfica);

Informação fornecida pelo

Foram inseridos novos layers no SMIGA das faixas de gestão de combustível,

Gabinete Florestal

mapa de risco, pontos de água e manchas florestais;

12

11

Com base na carta de condicionantes oficial do PDM em formato raster, foi
Condicionantes do território

elaborada a Carta de Condicionantes do PDM em formato Vectorial, dando
origem a um novo layer do SMIGA. Só desta forma é possível cruzar as

19

condicionantes do PDM com outra informação contextual;
Plano de Urbanização

Reformulação da Carta de Zonamento e de Condicionantes do PU em formato
vectorial para publicação no SMIGA;

55
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Elaboração da carta temática das infra-estruturas de Abastecimento de Água - SMA,
contendo a rede de abastecimento de água em funcionamento: acessórios,
instalações, hidratantes e reservatórios.
A informação referente às captações de água bem como as zonas de protecção
imediata, intermédia e alargada encontra-se já estruturada estando de momento à

Rede de Infra-estruturas e

dependente

Carta da água

do

esclarecimento

de

alguns

dados

por

parte

dos

Serviços

3

Municipalizados.
Elaboração da carta temática das infra-estruturas de Drenagem de Águas residuais –
SMA, contendo os seguintes níveis de informação: colectores, condutas elevatórias e
caixas de visita.
Rectificação e actualização dos Pontos de Referência;
Rectificação da Planta Síntese do Plano de Pormenor Picoto, em formato raster,
disponível no SIG-Intranet e nas aplicações GISMAT;
Digitalização, geo-referenciação e publicação no SIG-Intranet e nas aplicações GISMAT
da Antiga Muralha de Aveiro - Séc. XV (Fonte: PDM de 1964);
Publicação no SIG-Intranet dos Limites Administrativos das Freguesias de acordo com a
versão 6 da CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal);
Elaboração de cartas temáticas cruzando informação diversa com os processos
urbanísticos particulares;
Alteração dos layers do Património Histórico Edificado;
Publicação em SIG de novo layer “Comércio e Serviços”, localização de comércio e
serviços (formato polígono da edificação). Ligação à base de dados das empresas
fornecida pela AIDA e sua actualização., cont.;
Criação do grupo temático Cartografia Histórica no SIG-Intranet, com publicação de
três níveis de informação referentes ao PDM de 1964 (Carta do Desenvolvimento da
Cidade; Carta da Constituição do Solo e Carta do Relevo);
Alteração ao relatório dos Alvarás de Loteamento, visível no explorador SIG – Intranet,
onde foi acrescentado o n.º do processo de obras ao n.º do alvará;
Digitalização e geo-referenciação de algumas páginas do livro “Plano Director

Carregamento

de

informação

outra

Municipal de Aveiro” de 1964. Publicação em SIG dando origem a mais 4 layers “Cartg.
Histórica PDM 1964 – Desenvolvimento da Cidade”, “Cartg. Histórica PDM 1964 –

150

Constituição do Solo”, “Cartg. Histórica PDM 1964 – Carta do Relevo” e “Cartg.
Histórica PDM 1964 – Aveiro 1865”;
Actualização da base de dados dos edifícios classificados conforme informação
fornecida por Div. Património Histórico;
Reajustes no novo explorador SIG–Intranet no âmbito das apresentações/formações
efectuadas tendo por base as sugestões/pedidos dos diversos serviços camarários;
Rectificação da Planta Síntese do Plano de Pormenor Picoto, em formato raster,
disponível no SIG-Intranet e nas aplicações GISMAT;
Actualização do SIG-Telefónico decorrente da mobilidade interna dos funcionários,
números de telefone e serviços;
Actualização da base de dados das Escolas para o ano de 2007-2008;
Digitalização, georreferenciação e publicação no SIG-Intranet e nas aplicações GISMAT
da Antiga Muralha de Aveiro - Séc. XV (Fonte: PDM de 1964);
Publicação no SIG-Intranet dos Limites Administrativos das Freguesias de acordo com a
versão 6 da CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal);
Criação de um novo grupo de processos de obras: Instalação de Estabelecimentos nos
vários projectos SIG;
Apoio ao DGUOP ao nível das

necessidades de criação, reestruturação e

disponibilização de informação de carácter geográfico na aplicação da GU;

TOTAL

4450
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4.

GESTÃO/FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES GISMAT

(Sistemas de Informação Municipais – Aplicações

Técnicas)
GESTÃO / FORMAÇÃO
Aplicação

Acção

Serviço

Disponibilização da toponímia dos eixos de via rectificada nas aplicações a que
Emissão

de

Plantas

de

Localização – E.P.L.;

Todos

que usamaos processos de obras anteriores a 1999 com a respectiva pesquisa; Inserção de
as

Gestão Urbanística – G.U.;

osse refere; Inserção no SIG-INTRANET de um novo tema de informação relativa
um novo tema relativa aos processos de obras anteriores a 1999 com a

aplicações respectiva pesquisa. Este novo tema permite a inserção de registos de processos
anteriores a 1999 em formato vectorial.

Emissão

de

Plantas

de

Localização – E.P.L.

G.A.I.

Formação e divulgação da EPL, em local de trabalho, aos funcionários do
Gabinete de Apoio Integrado.
Apoio Formação à Divisão de Trânsito no tratamento e manuseamento, da
sinalética; Actualização das zonas de servidão non aedificandi da Rede Viária

D.T.

Rede Viária – R.V.

Fundamental por alteração da desclassificação de novas vias; Actualização e
Estruturação dos Eixos de Via por categorias (Rede Nacional Fundamental e
Rede Municipal); Projecto de inserção da Sinalética Vertical e Horizontal na
aplicação da Rede Viária;
Marcação da Zona de Protecção de 50 metros do traçado do Pipeline;

Emissão

de

Plantas

Digitalização da Proposta de Linha Aérea de alta tensão 60 KV Mourisca-Ílhavo;

de

Elaboração do projecto da Rede de Gás Natural da REN-Gasodutos, Rede de
os
gasodutos de 1º escalão e respectivas faixas de servidão; Rectificação e
Gestão Urbanística – G.U.;que usam
actualização da carta temática das infra-estruturas da EDP, contendo os
Rede Viária – R.V.; Cadastroas
seguintes níveis de informação: rede eléctrica de alta tensão, rede eléctrica de
de
Propriedade
–
CP;aplicações
média tensão – aérea e subterrânea, postos de transformação/seccionamento;
Património Municipal - PM
Rectificação e actualização da Toponímia referente aos principais Aglomerados
Localização – E.P.L.;

Todos

Populacionais;
Projecto dos Alinhamentos de construção.
1. Preparação ao nível do MapGuide e da aplicação de Gestão Urbanística da
carta temática dos Alinhamentos;
Planeame 2. Criação de rotinas, ao nível da programação; que permitam a actualização e
nto
Gestão Urbanística – G.U.;

Obras

epublicação, de forma expedita e acessível aos respectivos serviços, da
informação realizada em CADMap na aplicação de Gestão Urbanística;

Particular 3. Criação de processo de ligação directa através aplicação de Gestão
es

Urbanística para a pasta BMIGA (servidor MALCATA), que contém toda a
informação passível de ser consultada e utilizada para trabalho pelos
respectivos serviços, nomeadamente ficheiros de CAD, legislação e bases de
dados;
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5. ACÇÃO FORMATIVA INTERNA AOS SERVIÇOS DA CMA
Serviço

Gabinete

de

Nº Dias

1/2

5 funcionários

Aplicação GISMAT – Emissão de Plantas de Localização. Foi também

Abril

apresentado o SIG-Telefónico e foram efectuados alguns exercícios para
A Divisão de Informação Geográfica levou a efeito uma ronda de acções de

de

Municipais,

formação

Março

praticar a futura utilização.

Departamento
Obras

a

27

formação no âmbito do lançamento do novo explorador de mapas SIG2

Junho

Intranet, onde foram apresentadas e explicadas todas as ferramentas do

SMIGA existentes incluindo o Mapa Interactivo disponível para a INTRAnet e

funcionários

INTERnet.

Departamento

de

A Divisão de Informação Geográfica levou a efeito uma ronda de acções de

Gestão Urbanística e
Obras

Formação
Acção de Formação a vários técnicos do front-office que irão usar a

Apoio

Integrado, formação a

Data

Particulares,

formação

a

formação no âmbito do lançamento do novo explorador de mapas SIG1/2

Junho

Intranet, onde foram apresentadas e explicadas todas as ferramentas do

SMIGA existentes incluindo o Mapa Interactivo disponível para a INTRAnet e

5

funcionários

INTERnet.

Departamento
Desenvolvimento

de

A Divisão de Informação Geográfica levou a efeito uma ronda de acções de

e

formação no âmbito do lançamento do novo explorador de mapas SIG-

Planeamento

1/2

Junho

Intranet, onde foram apresentadas e explicadas todas as ferramentas do

Territorial, formação

SMIGA existentes incluindo o Mapa Interactivo disponível para a INTRAnet e

a 20 funcionários

INTERnet.
A Divisão de Informação Geográfica levou a efeito uma ronda de acções de

Polícia

Municipal,

formação

a

12

formação no âmbito do lançamento do novo explorador de mapas SIG1/2

Junho

Intranet, onde foram apresentadas e explicadas todas as ferramentas do

SMIGA existentes incluindo o Mapa Interactivo disponível para a INTRAnet e

funcionários

INTERnet.
A Divisão de Informação Geográfica levou a efeito uma ronda de acções de
Outros

Serviços,

formação

a

40

formação no âmbito do lançamento do novo explorador de mapas SIG2

Junho

funcionários

Intranet, onde foram apresentadas e explicadas todas as ferramentas do

SMIGA existentes incluindo o Mapa Interactivo disponível para a INTRAnet e
INTERnet.

6. FORMAÇÃO EXTERNA
Entidade Formadora Nº horas
ESRI

14

ESRI

28

AMIRIA

3,5

Formação/Colóquio

Data
13 e 14 de Setembro
16 a 18 de Outubro e
27 e 28 de Novembro
10 de Outubro

Gestão do BackOffice dos Serviços SIG na Internet, pelo formador
Carlos Ferreira da ESRI
Formação em ambiente de trabalho no âmbito do portal SIG-Ria
SIADAP
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7. PROJECTOS ESPECÍFICOS

Em representação da Autarquia:
•

Reunião no âmbito do projecto Sal-On-Line, onde foram distribuídas várias tarefas de
colaboração conjunta, ficando a CMA com a incumbência de divulgar pelos parceiros
uma aplicação piloto de mercados que possui. Essa aplicação foi desenvolvida no curso
de pós graduação em SIG da Universidade de Aveiro, onde Paulo Mesquita participou
como elemento de grupo. Foi elaborado um relatório exaustivo da aplicação para servir
de base de exemplo para a programação de uma aplicação semelhante que funcione em
Web;

•

Reunião com as chefias do DGUOP no sentido de definir estratégias futuras no que
respeita à interacção GU-SIG, nomeadamente no âmbito dos processos de urbanísticos e
dos números de polícia;

•

Reuniões Técnicas do SIG-Ria; Reunião Sal-on-Line em Albergaria; Reunião com todos os
Serviços – página da CMA;

Outros Projecto Internos:
Portal Web SIG da Internet.
No âmbito do Fórum Aveiro Digital, foi acrescentado novos conteúdos de informação e
reestruturados outros, de modo a garantir o cumprimento dos objectivos impostos pelo projecto
SIG Ria;
Elaboração de Web Browser para a Intranet.
De modo a que no mesmo browser consigamos visual todos os temas de Informação Geográfica
disponíveis, estamos a ultimar os pormenores dessa ferramenta, para que num curto prazo
possamos substituir o actual WebSIG interno. Como apoio a este browser desenvolveu-se ainda
uma página web listando toda a informação, estruturada por grupos temáticos, disponível no SIG
da Intranet (servindo com Metadados de toda a informação disponibilizada).
Formulário para o inventário do Património Edificado.
Construção de um formulário em ASP para que a partir da Intranet possamos visualizar e cruzar
a informação geográfica e alfanumérica que vai sendo carregada pelo respectivo técnico, no
Serviço de Museus e Património Histórico.
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Ferramenta SIG para apoio ao cadastro.
Com base num levantamento já efectuado pela Direcção Regional da Agricultura, foi elaborado
um projecto onde se reestruturaram as bases de dados daí provenientes, de modo a que
pudessem trabalhar em Autocad, constituindo uma ferramenta importante para a tarefa da
expropriação de terrenos para a pista de remo no rio Novo do Príncipe.
Processo de correcção dos limites de freguesia.
Por proposta conjunta entre as três freguesias, até agora interessadas na correcção dos seus
limites, a D.I.G. efectuou vários cenários de delimitação administrativa, colocados à apreciação
das freguesias da Glória, Aradas e oliveirinha.
Desenvolvimento de novas funcionalidades na aplicação GISMAT- GU.
Acompanhamento no desenvolvimento da programação de uma ferramenta, que permite
identificar os processos de obras que se encontram sobrepostos, permitindo desta forma uma
correcta leitura de todos os antecedentes para determinado terreno, imprescindível nas tarefas
quotidianas da análise dos antecedentes e no apoio da emissão do parecer construtivo do
processo na Gestão Urbanística.
Software Arc GIS Server da Esri.
Foram efectuados testes intensivos com uma nova ferramenta da ESRI ArcGisServer que de
futuro permitirá actualizar dados SIG via WebBrowser.
Redefinição dos limites da área de actuação da PSP e GNR no concelho de Aveiro.
Por solicitação da PSP e GNR foram elaborados uns mapas temáticos analógicos e digitais com a
delimitação da área de actuação actual e futura da PSP. À GNR foram enviadas imagens da
cartografia com a toponímia das freguesias de Oliveirinha, Eixo e Cacia.
Correcção da Toponímia Municipal, cont...
A toponímia está com um nível de correcção de 95%, sendo que os restantes 5% não serão
possíveis de corrigir enquanto às vias não forem atribuídos os respectivos nomes. Têm sido
efectuados vários testes em base de dados “relacional” SDE, com vista à implantação da
toponímia e números de polícia, de modo a que tanto a actualização com a publicação dos
mesmos seja centralizada.
SIG de projecto no âmbito de “Aveiro Cidade Jardim”.
Foi desenvolvido um SIG de Projecto com a informação cartográfica básica, onde sobrepusemos
o limite da área a concurso, de modo a que os potenciais candidatos possam visualizar qual a
área do território concelhio que é abrangido.
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Execução de Cartas Temáticas para o projecto SECURRIA.
Foram elaboradas várias cartas temáticas solicitadas pelo projecto SECURRIA nomeadamente:
Carta de Risco de Incêndio, Carta de Risco Industrial, várias cartas meteorológicas, etc.
Publicação do Browser WebMap para o SIG-INTRANET.
Esta ferramenta foi desenvolvida integralmente pela D.I.G em linguagem HTML e Java Script
para incorporar a plataforma Autodesk MapGuide. Toda a informação do SMIGA (Sistema
Municipal de Informação Geográfica de Aveiro) poderá agora ser cruzada e visualizada através
de

um

único

browser,

facilitando

bastante

a

sua

consulta

e

manuseamento:

http://mapguide.cm-aveiro.pt/SMIGA/03Aplicativos/04ExplorerSmiga/SIG-Intranet.htm; Através
deste browser, com uma interface mais amigável para o utilizador, podemos aceder a toda a
informação disponível, para além de podermos ligar a outros links de interesse, nomeadamente
o Sig-Telefónico;
Carta Temática com os processos de obras particulares com Licença de Utilização de
Habitação emitida, desde 1999 até 2007.
Elaboração de uma a Carta Temática em SIG com os polígonos das pretensões de obras
particulares com Licença de Utilização de Habitação emitida, compreendendo os anos de 1999 –
2007 para todo o concelho. Para tal foi necessário cruzar a informação geográfica das
pretensões das obras particulares georreferenciadas pela D.I.G., com a informação alfanumérica
disponibilizada pelas Base de dados da AIRC das Obras Particulares;
Área de influência da Cerâmica das Quintãs.
Elaboração de uma a Carta Temática em SIG com a delimitação da área de influência, num raio
de 10 km’s, da Cerâmica das Quintas, em relação a Escolas, Hospitais e restante Indústria;
Eixos de Via com Toponímia para disponibilização na aplicação Rede Viária.
Tratamento dos Eixos de Via por categorias com a Toponímia, para disponibilização na aplicação
Rede Viária. Foi necessário separar todos os troços de via com base na sua classificação do Tipo
de Via, para os inserir na aplicação supra mencionada, distribuídos pelos respectivos layers;
Rede de Transportes públicos: Geral e Escolar
Elaboração da carta do concelho à escala 1/25.000, a incluir no Plano de Transportes Escolares,
contendo:
1. Rede de Transportes Públicos:
Rede Geral da MoveAveiro com os respectivos números das linhas;
Rede Escolar (A,B,C,D,E);
Lancha (Moveria);
Ligação à Lancha (Forte da Barra - Aveiro) feita pela AVA;
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Ligação de S. Jacinto à Torreira pelo operador CAIMA;
CP (Linha do Norte e do Vale do Vouga).
2. Equipamentos escolares (Escolas secundárias e C+S);
3. Rede viária;
4. Limite das freguesias;
5. Nome dos principais aglomerados.
Actualização das Zonas Industriais do concelho
Actualização das zonas industriais do concelho (formato polígono da edificação). Cruzamento
dos dados das empresas do concelho fornecidas pela A.I.D.A. com a localização pontual das
indústrias levantadas pelo SECURRIA e os polígonos das edificações industriais da base de dados
10K. Exportação da informação para sdf e shape.
Apoio ao Gabinete Técnico Florestal
Preparação de informação diversificada para inserir em GPS Mobile Mapper, recente adquirido
para o GTF. Instalação e preparação do GPS, para funcionar com o Software ArcPad.
Tratamento e preparação da informação relativa ao Plano Municipal da Floresta Contra
Incêndios para posterior colocação no SIG-INTRANET, esta informação, para além de servir o
Gabinete Técnico Florestal é também um Instrumento de Gestão Territorial bastante relevante
para a Gestão Urbanística e Planeamento;
No âmbito da elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a D.I.G.
tem apoiado o G.T.F. em diversas acções nomeadamente: Impressão de cartas temáticas com
diversa informação; Execução dos aglomerados populacionais com base na cartografia 10 K e
resultados dos censos 2001, conforme legislação aplicável; Criação de Form’s em ArcPad para
utilizar no Tablette PC em campo.
Plano de Pormenor do Centro - Consulta Pública
Preparação de informação relativa ao Plano de Pormenor do Centro, no âmbito da sua revisão e
a ser disponibilizado no site da CMA.
Exportação e estruturação de toda a informação do SIG-INTERNET para uma única base de
dados SDE-SQL.
Toda a informação SIG, até aqui, existente em diferentes bases de dados SDE-SQL, foi exportada
e estruturada para uma única base de dados designada Webria. Deste modo a gestão e
actualização dos conteúdos geográficos e alfanuméricos é bem mais eficaz e célere, para além
disso o acesso das várias aplicações à informação é mais organizado.
Inserção no SIG-INTRANET dos Equipamentos de RSU – Contentores.
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A CMA recebeu a base de dados com os pontos referentes aos Equipamentos de RSU –
Contentores para todo o concelho, através do protocolo que celebrou recentemente com a SUMA
e que prevê a sua continuada manutenção/actualização. Para disponibilizar a informação foi
criado um novo layer de informação, adicionado ao novo browser SIG e a todas as outras
ferramentas do GISMAT.
Melhoramento do rigor na vectorização dos processos de obras particulares.
Reuniões periódicas com elementos do DGUOP no sentido de uma melhor e mais rigorosa
vectorização dos processos de obras na aplicação de GU para posterior consulta no SIG-Intranet
e aplicações GISMAT.
Este processo, dado o significativo volume de processos de obras vectorizados, tem assumido um
grau crescente de complexidade e inevitavelmente a necessidade de maior tempo dedicado por
parte da DIG, nomeadamente na verificação/correcção de delimitações de processos recentes
que se demonstram parcialmente sobrepostos com processos mais antigos. Tal facto resulta não
só da carência de elementos precisos na delimitação dos terrenos nas plantas topográficas
entregues pelos requerentes, mas também da carência de cartografia actualizada que permita
aos requerentes uma precisa localização e delimitação do respectivo terreno;
Elaboração de Carta Temática no âmbito da Rede de Alta Velocidade.
Elaboração de uma Carta Temática, em formato analógico e digital, a pedido do DGUOP
compilando informação de apoio para o Estudo Prévio da linha Ferroviária de Alta Velocidade
(RAV) Lisboa/Porto (trajectórias 1 e 2):
•

Limites dos terrenos georreferenciados de todos os Processos de obras e de loteamentos
particulares compreendidos entre o ano de 1999 a 2007,

•

Diferenciação dos processos de obras e de loteamento, compreendidos entre o ano de
1999 a 2007, com base nos tipos de licenças emitidas (nomeadamente de construção, de
utilização, de urbanização...). Esta informação resulta do cruzamento das bases de
dados espacial dos processos da aplicação de GU com as bases de dados alfanuméricas
da aplicação SPO (AIRC),

•

Património edificado,

•

Equipamentos;
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Criação de Ícon “Novos Conteúdos”.
Preparação/criação de um ícon em HTML para anunciar novidades no novo browser SIG-Intranet.
De futuro sempre que seja publicada, em SIG, informação de relevo será anunciada de uma
forma bastante visível através desse ícon “Novos Conteúdos”;
Levantamento Topográficos.
Reunião técnica com a Divisão de Vias e Conservação para retomar o processo da publicação dos
levantamentos topográficos. Acompanhamento e recapitulação de todo o procedimento de modo
que no Serviço de Vias sejam autónomos na publicação desses levantamentos em SIG – Intranet;
Elaboração de Carta Temática dos Processos de Obras e Operações de Loteamento.
Elaboração da Carta Temática dos Processos de Obras e Operações de Loteamento, em formato
digital, na zona de abrangência do Plano de Urbanização:
1. Processos de obras com Licença de Construção emitida (período 1999 a 2007),
2. Processos de obras com Licença de Utilização emitida (período 1999 a 2007),
3. Processos de obras e Operações de Loteamento em fase de Pedido de Informação
Prévia/tramitação (sem qualquer tipo de licença emitida) (período 1999 a 2007,
4. Processos com Licenças de Ocupação de Via Pública (período 1999 a 2007),
5. Processos com Licenças de Demolição (período 1999 a 2007),
6. Processos com Licença de Ocupação de Via Pública (período 1999 a 2007),
7. Processos de Loteamento com licença de Obras de Urbanização emitida (período 1999 a
2007),
8. Processos de Loteamento sem Obras de Urbanização (período 1999 a 2007),
Processos com Licenças Diversas (período 1999 a 2007);
Elaboração de várias propostas no âmbito da rectificação dos limites de freguesia.
Elaboração de várias propostas em conjunto com as Juntas de Freguesia da Glória e Aradas para
rectificar os limites de ambas as freguesia. Essas propostas foram posteriormente discutidas com
os Senhores Presidentes das respectivas Juntas de Freguesia, bem como com o Sr. Vereador do
pelouro;
Planta cadastral de processos urbanísticos particulares.
Elaboração da planta cadastral dos processos urbanísticos particulares do aglomerado da Bela
Vista para fornecimento ao Gabinete Técnico Florestal.
1. Georreferenciação e vectorização dos limites cadastrais dos processos entre 1999 e 2007;
2. Diferenciação do tipo de processo, obras ou loteamento, com associação de base de dados.
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Implementação e ou alteração de projectos SIG.
Preparação do projecto SIG de Sinalização de Trânsito para integração na aplicação da Rede
Viária pela Divisão de Trânsito dos projectos de sinalética;
Preparação do projecto SIG da Rede de infra-estruturas de gás natural do concelho – versão de
18-Out-2006;
Elaboração das servidões dos gasodutos da Rede de infra-estruturas de gás natural do concelho –
versão de 18-Out-2006;
SIG Telefónico para a InterNet.
Preparação em CAD da planta dos edifícios onde existem funcionários autárquicos, em que se
está a proceder a uma estilização desses espaços, de modo a que sejam mais facilmente
apreendidos e interpretados por todos os potenciais utilizadores.
Carta Administrativa de Portugal v.s. limites de Freguesia
Preparação da cartografia das 14 freguesias do concelho contendo os limites administrativos em
vigor – CMA e os limites de freguesias de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal –
CAOP (versão 5).
Alargamento Actualização do Mapa Interactivo
Preparação da aplicação que disponibiliza o Mapa Interactivo para alargamento a todo o
concelho: traçados de vias e seus nomes, CP, linhas de água, zonas alagadas, edifícios públicos,
edifícios normais, campos de jogos, espaços verdes;
Actualização da base de dados (alargamento ao concelho): Igrejas, capelas, pelourinhos,
cruzeiros, fontes, coretos, edifícios relevantes, museus, cemitérios, pontes, bibliotecas e pólos
de leitura, campos de futebol, polidesportivos, campos de ténis, pavilhões, piscinas, escolas JI,
EB1, EB2/3, ES, institutos, universidade, parques e jardins, transportes de barco, estações da
CP, Táxis, autocarros Barra, zonas de passeio e vistas, farmácias, tribunais, polícias, bombeiros,
câmara e seus edifícios, cartório notarial de 1ª e 2ª, governo civil, finanças, registos civil e
predial, inatel, IPJ, Juntas de freguesia, correios e postos de CTT, postos de gasolina, hotel,
discoteca; Actualização da base de dados das farmácias e centros de saúde do MIC (informação
fornecida pelo CIAC).
Estruturação das Bases de Dados SDE
Transferência da informação geográfica e alfanumérica, existente na CMA e passível de ser
usada em SIG, para Base de Dados relacional SDE, conforme modelo de dados aprovado pelo SIGRia.
Cont...
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Harmonização do site SIG e inserção de informação
Construção total do portal SIG – Internet, com base em software ESRI e de acordo com as
normativas impostas pelo programa “Aveiro Digital”.
Cont....
Toponímia Municipal
Digitalização de novos de eixos de arruamentos e posteriormente criação de topologias para
proceder a correcções topológicas diversas. Actualização da Toponímia em colaboração com as
Juntas de Freguesia e Comissão Autárquica da Toponímia.
Cont...
Publicação do PU-PDA para participação pública
Digitalização do perímetro correspondente ao Plano de Urbanização do Parque Desportivo de
Aveiro, para disponibilizar em ambiente SIG, a fim de se submeter à Consulta Pública.
Apoio às Aplicações AmbiRia e SecurRia.
Inserção e Organização da informação específica em Base de Dados SDE. Elaboração dos mapas
temáticos em formato MXD para publicação em Internet, no respectivo portal;
Elaboração de carta temática
Cartas temáticas dos equipamentos de saúde com as áreas de influência de 2000 metros e 350
metros para fornecer ao CIAC e a pedido de munícipe.
Elaboração de carta temática
Cartas Temáticas (sete) com a localização de Escola, Bombeiros e PSP para efeitos de
elaboração de planos de emergência, solicitadas pelo Serviço de Protecção Civil.
Elaboração de carta temática
Preparação de ficheiro em autocad com a cartografia-SIG do concelho à escala 1:10000 e a
localização das escolas eb e secundárias para o Gabinete de Mobilidade.
Preparação das condicionantes do PDM num só layer para publicação no site da CMA. Introdução
dos polígonos das zonas de indústria extractiva. (inserir no sitio respectivo)
Elaboração de carta temática
Elaboração de cartas Temáticas com as zonas de expansão recente: zonas industriais de
Taboeira, Eixo e Mamodeiro, campus universitário, zonas de salgado, reserva natural de São
Jacinto, aeródromo de S. Jacinto e base militar, Tir Tiffe, zona de intervenção Polis, antiga
Lota, zona da Fonte Nova e zona da Forca-Vouga.
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Localização dos Outdoors a propor no concelho
Com base em informação fornecida em formato analógico foram elaborados vários projectos,
por zonas, com a localização digital dos Outdoors a propor a concurso para o conselho. Esses
layouts foram também preparados para impressão em digital e analógico.
Correcção da cartografia 1:1000
Para utilização das aplicações do SMIGA e principalmente a Emissão de Plantas de Localização
foram corrigidas as cartas das zonas de Cacia e Forca Vouga.
Projecto Municipal de Mobilidade para a cidade de Aveiro (cont.)
Elaboração em MapGuide da carta temática referente ao levantamento dos seguintes níveis de
informação na área em estudo:
1. Delimitação das zonas parconizadas (A a J);
2. Indicação dos sentidos da circulação rodoviária;
3. Delimitação das zonas de circulação pedonal;
4. Levantamento dos parques de estacionamento subterrâneo pago e quantificação dos
lugares;
5. Levantamento dos parques de estacionamento à superfície gratuito e quantificação dos
lugares;
6. Levantamento dos lugares de estacionamento para cargas e descargas;
7. Levantamento dos lugares de estacionamento para deficientes;
8. Levantamento dos lugares de estacionamento para motociclos;
9. Levantamento da Rede de Transportes Públicos da MoveAveiro:
•

Linha da Rede Geral;

•

Linha Verde;

•

Linha Azul;

•

Localização das respectivas paragens;

•

Estabelecimento da ligação para o site da MoveAveiro, possibilitando a consulta de
horários e de outra informação específica.

Acompanhamento e apoio aos técnicos envolvidos no projecto.
Projecto dos Alinhamentos de Construção (cont.).
Formação a diversos técnicos do DDPT no âmbito do processamento da informação referente aos
alinhamentos.
Acompanhamento e apoio aos técnicos envolvidos no projecto.
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Levantamento e rectificação da Toponímia.
Levantamento da toponímia dos principais aglomerados populacionais, sítios e pontos de
referência, com criação de bases de dados e representação gráfica em MapGuide e ArcMap.
Manual de procedimentos para actualização da base de dados do Mapa Interactivo do
concelho (MIC).
No âmbito do SIADAP na concretização de um dos objectivos, foi executado um manual
exaustivo para a utilização do Mapa Interactivo nomeadamente no que se refere ao
carregamento de dados e conteúdos geográficos.
Manual de procedimentos para actualização da base de dados da Aplicação GISMAT - Gestão
Urbanística.
No âmbito do SIADAP na concretização de um dos objectivos, foi executado um manual
exaustivo para a utilização da Gestão Urbanística nomeadamente no que se refere ao
carregamento de dados e inserção cadastral dos processos urbanísticos.

8. RECURSOS E MEIOS
8.1 – Recursos Humanos
NOME

FUNÇÃO

CARREIRA

Chefe de Divisão - é responsável pela Concepção, Coordenação e
PAULO DINIS MARANHÃO MESQUITA

Apoio Técnico nas áreas operativas de Gestão do SMIGA e BMIGA.

Técnico

Produção de Layouts Temáticos específicos e análise espacial em

Quadro

Superior

do

Software ArcGis.
Desenvolvimento de Relatórios (asp) e base de dados access a
MARIA VIRGÍNIA PINHÃO DA CUNHA

integrar com as aplicações e projectos de Software Mapguide,Técnica Informática de
produção de layout’s temáticos, geo-referenciação e publicaçãoGrau 1
dos alvarás de loteamento.
Gestão e manutenção da aplicação G.U. com a digitalização e

MARIA ELISABETE RIBEIRO DA SILVA

inserção diária dos perímetros dos registos de licenciamento das
Técnico
obras particulares. Execução de projectos específicos em Software
Quadro
MapGuide.

Superior

do

8.2 – Recursos Materiais
MOBILIÁRIO

Designação

UNI

Secretárias

4

Mesa Redonda

1

Armário fechado

2

Estante

1

Cadeiras

9

TOTAL

17
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8.3 – Meios Informáticos - Hardware
MEIOS INFORMÁTICOS - HARDWARE

Designação

UNI

WorkStation XW 4100 com processadores a 3,2 GHz, com 1.572.296 KB de RAM

1

WorkStation XW 5000 com processadores a 2,66 GHz, com 1.047.536 KB de RAM

2

Computadores Pessoais com processadores a 500 MHz, com 256 Mbytes de RAM

1

TOTAL

4

8.4 – Meios Informáticos - Software
MEIOS INFORMÁTICOS - SOFTWARE

Designação

UNI

Licenças de Microsoft Office 2007

1

Licenças de Microsoft Office 2003

3

Licenças de AutocadMap 2008

2

Licenças de AutocadMap 2007

1

Licenças de AutocadMap 2004

1

Licenças de MapGuide 6 – Autor

4

Licenças de MapGuide Server 6

2

Servidores usados para alojamento das aplicações SIGMAT E SMIGA e informação da BMIGA

2

Emissão de Planta de Localização (licenças flutuantes)

2

Gestão Urbanística (licenças flutuantes)

3

Cadastro de Propriedade (licenças flutuantes)

2

Património Municipal (licenças flutuantes)

2

Rede Viária (licenças flutuantes)

2

Licenças de ArcView – Single User

1

Licenças de ArcEditor – Flutuante

1

Licenças de ArcSDE

1

Licenças de ArcIMS

1

TOTAL

31

8.5 – Meios Informáticos - Periféricos
MEIOS INFORMÁTICOS - PERIFÉRICOS

Designação

UNI

Impressora Laser A4 (HP 1100)

1

Plotter DesignJect 500

1

Scaner A3 a cores.

1

TOTAL

4
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9. Factos e Números
9.1 – Dados Digitais (Registos do Servidor “MALCATA” SMIGA (Sistema Municipal de Informação Geográfica)

Designação

Criados

Modificados

01 Cartografia

375

99

•

02Infra-estruturas

36

31

•

03Planeamento

347

353

•

04Projectos SIG

1247

1256

•

05Fototeca

974

432

•

06Normalizações

10

10

•

07Cartas Temáticas

113

84

•

08Cadastro

-

-

•

09BD’s

-

-

•

10censos

-

-

02Mapguide

1527

1629

03Aplicativos

6572

751

TOTAL

7845

1815

01BMIGA
•

9.2 – Dados Digitais (Registos do Servidor “HIMALAIA” SMIGA (Sistema Municipal de Informação Geográfica)

Designação

Criados

Modificados

8375

4006

3

1

185

214

7662

4045

ARCIMS
•

ESRI Portugal

•

MXD

•

SMIGA

TOTAL

9.3 – Dados Analógicos Fornecidos ao Exterior
N.º exemplares
Designação

(Cada unidade corresponde
aproximadamente a 1m² de
papel)

Solicitações diversificadas

219

TOTAL

219

Foram impressos em Plotter, 50 projectos, que consumiram cerca de 219 m²
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9.4 – Dados Digitais Fornecidos ao Exterior
N.º CD’s

Designação

Informação Descriminada no ponto 2.2

7

TOTAL

7

9.5 – Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTRAnet

Mês

Total de Pedidos

Total Bytes (KB)

Utilizadores Distintos

Janeiro

46245

4111687

269

Fevereiro

50831

4354260

246

Março

56560

4596632

298

Abril

37650

3365147

250

Maio

57304

4818217

284

Junho

59120

4002543

266

Julho

84493

5133845

303

Agosto

50466

4658205

259

Setembro

43541

3465441

284

Outubro

60124

4767728

323

Novembro

52240

4444910

262

Dezembro
MÉDIA MENSAL

37109

2858059

241

52973,58

4214722,83

273,75

9.6 – Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTERnet
Mês

Total de Pedidos

Total Bytes (KB)

Utilizadores Distintos

Janeiro

5986

255496

196

Fevereiro

6953

375878

284

Março

9472

516579

384

Abril

10805

572049

324

Maio

20453

878143

339

Junho

7721

392250

317

Julho

8561

435963

361

Agosto

9237

482527

320

Setembro

5907

378099

300

Outubro

5541

330368

257

Novembro

7974

318526

232

Dezembro
MÉDIA MENSAL

5172

268279

201

8648,5

433679,75

292,92
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Da análise das tabelas acima representadas verifica-se que os acessos à INTRAnet têm
aumentado a um nível satisfatório com tendência de crescimento em relação ao ano transacto,
a nível do total dos pedidos e número de utilizadores distintos bem como a nível da informação
transaccionada com o Servidor, o que poderá indiciar uma utilização mais intensificada pelo
aumento do número de utilizadores. Estes resultados indiciam também uma franca adesão dos
funcionários da autarquia às ferramentas SIG, consequência duma divulgação/formação mais
intensiva por parte da DIG, um maior aperfeiçoamento destas ferramentas e aumento da
quantidade vs qualidade da informação disponibilizada.
Quanto à Internet os acessos mantêm-se em níveis satisfatórios tendo em conta que
actualmente e durante o ano em apreço a única ferramenta disponível na INTRAnet a utilizar
este servidor de mapas Autodesk MapGuide é o Mapa Interactivo, o que comprova as suas
virtudes e potencialidades, embora ainda possa ser mais rentabilizado com uma divulgação mais
incisiva e eficaz. Estamos convictos que os acessos seriam exponenciais se este serviço Mapa
Interactivo fosse mais visível e acessível ao cidadão munícipe.
Ainda relativamente à Internet não se apresentam aqui as estatísticas de utilização de outras
ferramentas SIG, nomeadamente da plataforma ESRI – ArcIms vulgo Portal SIG-Ria, isto porque
só a partir de 2008 é que esta funcionalidade estará activada

10. Conclusão
Apesar da certeza do dever cumprido, ainda não foi em 2007 que concretizamos a aquisição de
uma base cartográfica de grande escala, informação de extrema importância para o bom
desempenho das principais actividades da Câmara Municipal. Tal não foi possível por
imponderáveis aos quais fomos alheios.
A Divisão de Informação Geográfica, para além de ter aumentado, significativamente, a
quantidade de informação disponibilizada, tem sobretudo evoluído na simplicidade das
ferramentas que a disponibilizam, para além de uma maior divulgação e formação nas áreas da
Informação Geográfica.
É nossa convicção que o SMIGA (Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro) pode e
deve contribuir, cada vez mais, para a divulgação de uma maior quantidade de informação
geográfica actualizada. Embora a tecnologia seja hoje uma mais-valia para o bom desempenho
dos Serviços, por si só não faz milagres é necessário o envolvimento e contributo de todos, só
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assim é possível colocar o SMIGA a funcionar como um todo produzindo IG para um mesmo fim –
gerir o território municipal e apoiar a decisão na CMA.
Não podemos desinvestir no SMIGA, precisamos de o manter actualizado, facilitar a sua
utilização com ferramentas simples e dar mais qualidade aos seus conteúdos de forma a servir
bem a autarquia e os seus munícipes, não esquecendo a criação de receitas.
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6.12. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL
___________________________________________________________________________________
O Gabinete de Relações Públicas e Comunicação da Câmara Municipal de Aveiro compreende,
actualmente, de forma activa, o Serviço de Relações Internacionais e o Serviço de Assessoria
para a Comunicação Social da Câmara Municipal de Aveiro e são uma estrutura integrada nos
Serviços de Assessoria e Apoio ao Executivo, que estando em directa dependência da
Presidência, ajuda a proceder à informação sobre processos cuja iniciativa ou execução não seja
da competência dos Departamentos, bem como à concepção, coordenação e execução de acções
ou programas específicos.
Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social compete:
Organizar, diariamente, a análise da imprensa nacional e regional com relevo para o Município;
Garantir a informação e o bom relacionamento com os órgãos de Comunicação Social;
Promover e organizar Conferências de Imprensa;
Redigir e emitir Comunicados de Imprensa;
Organizar dossiers temáticos para distribuição à Comunicação Social;
Gerir e propor acções de publicidade paga;
Manter actualizados os ficheiros de profissionais da Comunicação Social e respectivos contactos;
Garantir a eficaz promoção pública das iniciativas da Autarquia.
Recursos Humanos
O Gabinete de Relações Internacionais está a trabalhar com a colaboração da colaboradora Dra.
Vera Reis e o Gabinete de Imprensa findou no final do ano de 2007 a colaboração com o
colaborador Arménio Bajouca.
No ano de 2007 manteve-se e aprofundou-se as responsabilidades de coordenação e actualização
da Página Internet do Município, cancelou-se o programa de rádio – e deu-se por finda a
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colaboração nesse sentido de Carlos Campos – e manteve-se atribuída a tarefa de dinamização e
constante actualização das notícias na Página da Internet da Câmara Municipal de Aveiro –
www.cm-aveiro.pt - assim como do Projecto PIAR – Plataforma de Informação através de RDS.
O Gabinete de Imprensa colaborou e divulgou várias iniciativas, nomeadamente, Feira de Março,
Agrovouga, Farav, Aveiro Jovem Criador e Dia Europeu Sem Carros, Bienal Internacional de
Cerâmica e várias outras actividades e homenagens
Em 2007 o Gabinete de Imprensa manteve em constante actualização do «Quem é Quem» da
Câmara Municipal de Aveiro e dos Serviços Municipalizados de Aveiro. Trata-se de um
documento interno, com os nomes, categorias e fotografias de todos os funcionários. O
documento está organizado de acordo com o organigrama da Câmara Municipal e dos Serviços
Municipalizados de Aveiro.
Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social deixaram de fazer parte do corpo
redactorial da Revista Municipal de Cultura “Pontes & Vírgulas”, devido ao cancelamento da
mesma.

PROJECTOS E ACTIVIDADES
Conforme referido no Sumário Executivo, aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social
cabe redigir e emitir Comunicados de Imprensa, promover e organizar Conferências de
Imprensa, organizar Dossiers temáticos para distribuição à Comunicação Social e garantir a
eficaz promoção das iniciativas da Câmara Municipal.
Neste capítulo iremos reportar-nos apenas à redacção e emissão de Comunicados de Imprensa e
posterior acompanhamento, promoção e organização de Conferências de Imprensa e respectiva
organização de Dossiers temáticos, entre outras actividades organizadas pelo Gabinete de
Imprensa, actividade essa que mantém um extraordinário acompanhamento da actividade
municipal, com um arquivo fotográfico de grande valia e interesse e a manutenção de
informação atempada a funcionários e elementos externos à autarquia.
As actividades aqui enunciadas distinguem-se das actividades de publicidade paga, que são outra
forma de garantir a promoção das iniciativas da autarquia, e que reservámos para o Capítulo
seguinte, onde nos é solicitada a apresentação de Factos e Números.
Em anexo apresentamos todos os títulos dos comunicados emitidos.
Gabinete de Relações Internacionais
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O Gabinete de Relações Internacionais faz a ponte entre as actividades de cooperação
internacional, a ligação diária às cidades irmãs e amigas do município e a outras actividade nos
vários capítulos de funcionamento que estejam de alguma forma ligados ao desenvolvimento e
cooperação, bem como a todas as recepções oficiais.
1.

Capítulo Cidades Irmãs

Os programas de Geminação constituem um instrumento susceptível de ser utilizado para
a promoção da cooperação inter-municipal. As cidades não são pontos isolados.
A formação de parcerias e solidariedades estratégicas é uma solução face aos desafios que
se colocam às cidades na dinâmica da Globalização.
Presentemente, estas relações contemplam 18 Cidades.
Com 13 Cidades, Aveiro tem um Acordo de Geminação.
Com as restantes 5 Cidades, Aveiro tem apenas, um Acordo de Amizade.
Durante o ano de 2007, as relações com as cidades irmãs, foram profícuas e constantes.
Assim, constaram diversas actividades desenvolvidas no âmbito do aprofundamento das
relações bilaterais e multilaterais.
O elenco seguinte, mostra essas actividades:

Exposição no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, de fotografias da Ilha do
Príncipe, São Tomé e Príncipe. A exposição foi co-organizada pela Câmara Municipal de
Aveiro e a Associação dos Naturais e Amigos da Ilha do Príncipe. Teve o seu início no dia
17 de Janeiro de 2007, dia da comemoração da Descoberta da Ilha do Príncipe.
Recepção e acompanhamento da Delegação de Oita de 12 a 14 de Fevereiro de 2007. O
município de Aveiro, recebeu uma delegação proveniente da cidade irmã de Oita, no
Japão, com a finalidade de agendar a comemoração do 30.º Aniversário entre as duas
cidades, a acontecer no ano de 2008. Durante a visita, algumas reuniões, tiveram o
intuito de estabelecer prazos e objectivos a atingir por ambos os Municípios.
Visita do Cônsul de São Tomé e Príncipe a Aveiro. Esta visita oficial do Sr. Cônsul,
pretendeu dar a conhecer as actuais políticas do Governo de São Tomé, no que concerne,
à sua política externa.
Apoio e auxílio na montagem dos stands das cidades irmãs, na edição da Feira de Março
de 2007. Estiveram presentes os Municípios de Viana do Castelo, Viseu, Pelotas, Ilha do
Príncipe – São Tomé e Príncipe e Ciudad Rodrigo.
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Co-organização das comemorações do Dia de África, que teve lugar no Centro Cultural e
de Congressos, com a Associação Mon Na Mon.
A pedido do Município de Pelotas, Brasil, actuação do artista Pelotense Gahuer Carrasco.
Recepção oficial ao Groupe Folklorique LeTroupiau de St. Michel de Volangis, da cidade
irmã de Bourges.
Envio de documentação para as cidades irmãs europeias, com proposta de parceria em
projecto da Agência Local de Energia Aveiro e Águeda.
Apoio na gestão e planeamento do piquenique multicultural: “A Amizade no Verão”, por
iniciativa da Associação os Parceiros da Amizade.
Recepção Oficial do Secretário de Estado da Guiné-Bissau. Foram discutidas algumas
abordagens de cooperação em que a cidade de Aveiro, se poderia inserir. Farim é a nossa
cidade irmã na Guiné-Bissau.
reparação e recepção oficial durante três dias, em Agosto de 2007, de grupo de
estudantes, proveniente do Japão. O intercâmbio, trouxe a Aveiro o grupo de Oita,
designado por “Oita Symphonic Wind Orchestra”. A actuação desta orquestra de sopros,
teve lugar no Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro.
Recepção e acompanhamento de duas colaboradoras do departamento de Relações
Internacionais da Câmara Municipal de Oita, Japão. Estas duas colaboradoras, estiveram
em Aveiro, pelo período de uma semana, tendo sido acompanhadas pelo Gabinete de
Relações Internacionais. O objectivo que traziam era elaborar uma recolha de elementos
da cidade de Aveiro, a serem utilizados na comemoração do 30.º Aniversário entre Aveiro
e Oita. O conhecimento da gastronomia local e raízes culturais foram objectivos
atingidos. Realizaram no decorrer da sua estadia, um estágio em contexto laboral, nas
instalações do Município de Aveiro.
1.13

Visita Oficial do Sr. Prefeito de Pelotas, Dr. Clermont Castor e restante

Comitiva. Estiveram em Aveiro, durante quatro dias, em visitas ao Concelho e região.
Foram realizadas diversas reuniões de trabalho, entre elas, na AIDA e na Fábrica Irmãos
Monteiro S.A., proporcionada pela CMA. Destas visitas, ficou agendado para Junho de
2008, a ida a Pelotas, Brasil, de empresários do sector agroalimentar da região de Aveiro.
1.14.

Planeamento,

gestão

e

organização

da

Conferência

–

“Cooperação

Intermunicipal para a Ilha do Príncipe”. Nesta conferência estiveram presentes diferentes
personalidades ligadas às temáticas do desenvolvimento e cooperação, nomeadamente, o
Embaixador Anacoreta Correia, A Conferência “Cooperação Intermunicipal para o
desenvolvimento da Ilha do Príncipe”, organizada pela CMA e pela ANAIP (Associação dos
Naturais e Amigos da Ilha do Príncipe), teve lugar no dia 20 de Outubro, Sábado, no
pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.Estiveram presentes, os
Ministros da Administração Territorial da República Democrática de S. Tomé e Príncipe,
Dr. Armindo Aguiar. Igualmente presentes estiveram a Embaixadora da República
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Democrática de São Tomé e Príncipe, em Portugal, os consûls, da zona centro, norte e
algarve. Esteve também presente o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe.
Contamos também com a presença dos Presidentes de Câmara de Oeiras, Marco de
Canaveses e Benavente. A RTP África e RDP, fizeram a cobertura televisiva do
acontecimento, sendo que
Governo da Ilha do

durante a conferência, a SUMA ofereceu um carro-tanque ao

Príncipe. Durante a Conferência, e daí o Intermunicipal, os

Presidentes de Câmara delinearam estratégias futuras sobre o desenvolvimento da Ilha, e
as respectivas acções a serem tomadas.
1.15.

Participação nas reuniões promovidas pela Embaixada do Japão, para constituir

a JapanNet. Trata-se de uma rede, de instituições e associações com ligações ao Japão. O
seu intuito é congregar acções conjuntas, para divulgação da cultura japonesa. Apoio na
organização e acolhimento da Conferência de Anime: “A animação no Japão – nova
geração de artistas Japoneses de Anime”, pela professora Kei Suyama, da Universidade de
Tóquio. A conferência realizou-se no pequeno auditório do Centro de Congressos de
Aveiro.
2.

Capítulo de Acções de Desenvolvimento e Cooperação

2.1. Acompanhamento e recepção de grupo de empresárias do Norte da Galiza, sob o
financiamento de um projecto da União Europeia – DELOA. As empresárias, estiveram três
dias em Aveiro, para conhecer a região e as suas potencialidades em termos de turismo
em espaço rural.
2.2. – Participação na Conferência: “Os desafios Económicos e Sociais/Estratégicos do
Tratado de Lisboa”.
2.3. – Participação na Conferência: “A Política Externa de segurança comum- desafios da
Europa”, na Universidade de Aveiro.
2.4. – Preparação da viagem do Coral Polifónico de Aveiro, a Riga, n Letónia. Envio de
carta oficial dirigida ao Presidente do Município de Riga.
2.5. – Adesão ao Projecto Enlaces. Cada vez menos os Municípios podem ficar fechados à
sua realidade, sendo essencial introduzir novas visões, para contruir uma sociedade mais
interdependente. Na lógica do pensar global, agir local, a Câmara de Aveiro, associou-se à
Fundação Evangelização e Culturas e ao IPAD, numa acção concertada de três períodos de
formação. Esta formação desenvolveu-se em módulos de dois dias, duas formações em
Aveiro e uma em Santa Maria da Feira. Parceiros da Câmara Municipal de Aveiro, foram a
APSIC, as Florinhas do Vouga, a Associação os Parceiros da Amizade e o Centro Social e
Paroquial da Vera Cruz. Teve como objectivo, capacitar os agentes locais que têm
responsabilidades culturais, educativas e de intervenção social, a trabalhar em rede e
sensibilizar para os temas da cooperação e desenvolvimento.
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2.6. Planeamento, organização e participação no I Encontro das Associações de Imigrantes
do Concelho de Aveiro. O Encontro realizou-se no dia 16 de Novembro de 2007, o Dia
Internacional de Tolerância. Foram largados balões brancos, como sinónimo de paz. Os
balões eram cerca de 200 e foram largados por crianças do concelho de Aveiro.
3.

Capítulo Recepções Oficiais

3.1. Recepção Oficial à Conselheira Cultural da Embaixada da China.
3.2. Recepção Oficial ao Sr. Cônsul de França, no Porto.
3.3. Recepção Oficial a 26 professores e 16 alunos, em projecto da EPA.
3.4. Recepção às delegações de Bombeiros da Polónia, Alemanha e França.
3.5. Recepção oficial a 1000 idosos de Mirandela e respectivo Executivo Municipal.
3.6. Recepção Oficial do 26.º Congresso dos Diatomistas da Língua Francesa.

4.

Capítulo – Outros

4.1. Organização de diversas viagens de representação de serviços do Executivo Municipal.
4.2. Tradução de diversos documentos.
4.3. Organização da documentação necessária para participação do Município na 2.ª
Sessão Plenária de Arte Nova – Rota Europeia do Modernismo, para ratificação dos novos
estatutos.
4.4. Gestão, planeamento e acolhimento do evento MAS Euroclassic. Evento de mostra de
automóveis antigos, que teve como ponto de passagem a cidade de Aveiro.
4.5. Estabelecimento de contactos com a cidade de Limoges, França, para candidatura
conjunta ao projecto URBACT II, da União Europeia.
4.6. Participação na organização e apresentação da Conferência da NATO, que teve lugar
no edifício da Capitania de Aveiro.
4.7. Participação no evento: “Origami Christmas”, na Embaixada do Japão.

CONCLUSÕES E NÚMEROS
O ano de 2007 terminou com 530 comunicados emitidos, mais de 7600 fotografias tiradas pela
nossa equipa, vários milhares de recortes e de noticias colocadas na Net. Devido à escassez de
recursos financeiros evitámos avançar com vários projectos e anulámos outros que foram
propostos. Somos uma ferramenta indispensável ao conhecimento do impacto das políticas
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públicas e é necessário que em 2008 se avance com os meios necessários a um maior
conhecimento da actividade do município.
A)

RECURSOS HUMANOS:

Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social são constituídos por três elementos até ao
final do ano, tendo somente dois permanecido, algo a resolver em 2008. João Oliveira e Carla
Silva mantiveram as suas funções tendo Arménio Bajouca pedido a sua saída a 31 de Dezembro
de 2007. As relações Internacionais são constituídas por uma pessoa, Vera Reis.

B)

MEIOS:

Em 2007 melhorou-se a capacidade de digitalização, com um scanner de alta capacidade, tendo
apostado na contenção, de forma a em 2008 aumentar significativamente os recursos do
Gabinete.
Actuais meios:
3 Computadores (um portátil)
1 Scanner
1 Aparelhagem áudio
1 Televisor com gravador de vídeo incorporado
1 Impressora
1 Impressora / Fax
1 Máquina fotográfica digital – Sony
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ANEXOS
Neste espaço damos a conhecer todas as actividades às quais fizemos comunicados e
cobrimos com fotografias bem como a componente publicitária. Sendo a nossa actividade
rotineira, constitui um património significativo para a memória futura das actividades do
município.
PUBLICIDADE
Publicidade
A Câmara Municipal de Aveiro tem prosseguido uma política de contenção na
publicidade. Como poderão verificar pela elencagem de acções efectuadas, o GRPC tem vindo a
promover anúncios obrigatórios e pouca publicidade a iniciativas muito especificas.
Publicidade em 2007
Janeiro
05 de Janeiro – Publicação do Edital 1/2007 (aditamento ao edital 200/2006), no jornal “Diário de
Aveiro”;
18 de Janeiro – Publicação da Oferta Pública de Emprego n.º 12/2006 (técnico superior de 2ª classe
– área de planeamento regional e urbano), no jornal “O Aveiro”;
16 de Janeiro – Publicação do Edital 12/2006 (assembleia municipal de Aveiro), no jornal “Diário de
Aveiro”;
24 de Janeiro – Publicação do edital 11/07 (entrega dos lugares de venda do Mercado Manuel
Firmino – 2ª fase), nos jornais “Diário de Aveiro” e “Correio da Manhã”;
Fevereiro
1 de Fevereiro – Publicação do Edital 7/2007 (novas alterações ao Regulamento de Taxas, Tarifas e
preços não urbanísticos do município de Aveiro), no jornal “O Aveiro”;
5 de Fevereiro – Publicação do aviso de concurso externo de ingresso (3 lugares auxiliares de
serviços gerais), no jornal “Correio da Manhã”;
10 de Fevereiro – Aviso para Concurso Externo de ingresso no Jornal “Correio da Manhã”
16 de Fevereiro – Edital 19/2007 no jornal “Diario de Aveiro”;
16 e 17 de Fevereiro – Anúncios de Carnaval no jornal “Diário de Aveiro”;
18 de Fevereiro – Edital 01/2007 – Assembleia Municipal de Aveiro, nos jornal “Diário de Aveiro”;
22 de Fevereiro – Edital 22/2007 nos jornais “O Aveiro” e “Diário de Aveiro”;
23 de Fevereiro – Oferta Pública de Emprego 1/2007 no jornal “Diário de Aveiro”;
23 de Fevereiro – Anúncio de Homenagem a Zeca Afonso no Jornal “Diário de Aveiro”;
24 de Fevereiro – Anúncio da 3.ª fase do Concurso para Concessão dos Lugares de Venda no Mercado
Manuel Firmino nos jornais “Diário de Aveiro” e “Correio da Manhã”.
Março
01 de Março – Publicação da Certidão de Justificação, no Jornal “O Aveiro”;
02 de Março – Publicação Aviso de Concurso Externo de Ingresso de Pessoal Operário altamente
qualificado, no Jornal “Correio da Manhã”;
02 de Março – Publicação de Oferta de Estágios do PEPAL, no Jornal “Correio da Manhã” e “Diário de
Aveiro”;
08 de Março – Publicação de Concurso Público de Concessão de Lugares para a Instalação de
Quiosques (São Jacinto), no Jornal “O Aveiro” e “Correio da Manhã”;
21 de Março – Publicação do Edital 02/2007 da Assembleia Municipal, no Jornal “Diário de Aveiro”;
30 de Março – Publicação do Edital 39-2007, no Jornal “Diário de Aveiro”;
31 de Março – Publicação de Anúncio “Viver Aveiro – Programa Páscoa”, no jornal “Diário de
Aveiro”;
Abril
2 de Abril – Publicação de Anúncio “Viver Aveiro – Programa Páscoa”, no jornal “Diário de Aveiro”;
24 de Abril – Publicação do Edital 03/2007 da Assembleia Municipal, no jornal “Diário de Aveiro”.
Maio
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03, 07 e 21 de Maio – Publicação de Anúncios do Programa de actividades da Casa Municipal da
Cultura – Edifício Fernando Távora, jornal “Diário de Aveiro”;
10 de Maio – Publicação do Edital 86/2007, nos jornais “Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro;
11, 12, 14, 17 e 19 de Maio – Publicação de Anúncios das Festas do Município, no jornal “Diário de
Aveiro”;
17 de Maio – Publicação da Oferta pública de Emprego n.º 2/2007, no Jornal “O Aveiro”;
17 de Maio – Publicação de Oferta Pública de Emprego n.º 3/2007, no jornal “O Aveiro”;
17 de Maio – Publicação do edital 90/2007, no jornal “O Aveiro”;
21 de Maio – Publicação do edital 05/2007, no jornal “Diário de Aveiro”;
21 de Maio – Publicação do Edital 91/2007, nos jornais “Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro”;
24 de Maio – Publicação do Edital 91/2007, no jornal “O Aveiro”;
26 de Maio – Publicação do Edital 07/2007 da Assembleia Municipal, no jornal “Diário de Aveiro”.
Junho
8 de Junho – Aviso de Concursos Internos no jornal “Correio da Manhã”;
11 de Junho – Edital 96/2007 nos jornais “Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro”;
12 de Junho – Edital 95/2007 no jornal “Diário de Aveiro”;
12 de Junho – Edital 97/2008 no jornal “Diário de Aveiro”;
13 de Junho – Aviso de Concurso externo de ingresso no jornal “Correio da Manhã”;
14 de Junho – Aviso de concurso interno no jornal “Correio da Manhã”;
20 de Junho – Anúncio de Concurso de Execução de infra-estruturas do PP do Centro nos jornais
“Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro”;
25 de Junho – Edital 08/2007 da Assembleia Municipal de Aveiro no jornal “Diário de Aveiro”;
Julho
5 de Julho – Edital 103/2007 nos jornais “Correio da Manhã” e “O Aveiro”;
6 de Julho – Anúncio de Concurso de Construção do centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental nos jornais “Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro”;
18 de Julho – Edital 09/2007 da Assembleia Municipal de Aveiro no jornal “Diário de Aveiro”;
18, 20, 23, 25, 26 e 29 de Julho – Anúncios das Festas da Ria no jornal “Diário de Aveiro”;
Agosto
2 de Agosto – Edital 122/2007 no jornal “O Aveiro”;
Setembro
1 de Setembro – Publicação do Edital 167/2007 – “Projecto de Regulamento de Instalação e
Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem do Município de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro;
6 de Setembro – Publicação do Edital 166/2007 – segunda discussão pública do Plano de Urbanização
da Cidade de Aveiro, nos jornais “Diário de Aveiro, “O Aveiro” e “Correio da Manhã”;
15 de Setembro – Publicação de Anúncio de Aveiro no Dossier especial do Expresso sobre a
Interpescas;
19 de Setembro – Publicação do Anúncio de Concursos Internos de acesso geral, no jornal “Correio
da Manhã”;
20 de Setembro – Publicação do Edital 174/2007 – “Projecto de Regulamento de Publicidade,
Propaganda e Ocupação do Espaço Público do Concelho de Aveiro”, no jornal “Diário de Aveiro”;
20 de Setembro – Publicação do Edital 10/2007 – Assembleia Municipal de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro”;
28 de Setembro – Publicação do Edital 175/2007 – Subsídios a instituições, no jornal “Diário de
Aveiro.
Outubro
1 de Outubro – Publicação de Anúncio – Dia Mundial da Música, no jornal “Diário de Aveiro”;
4 de Outubro – Publicação de Anúncio – Dia Implantação da república, no jornal “Diário de Aveiro”;
11 de Outubro – Publicação do Anuncio de Concurso para trabalhos no GAI, nos jornais “Jornal de
Notícias” e “Correio da Manhã”
11 de Outubro – Publicação do Anúncio “Prestação de Serviços para fornecimento de refeições”, nos
jornais “Correio da Manhã” e “O Aveiro”
12 de Outubro – Publicação do edital 184/2007 “Projecto de Regulamento Municipal dos Sistemas
Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais”, no jornal “Diário de Aveiro”;
18 de Outubro – Publicação do Edital – Quotas do Teatro Aveirense, nos jornais “Diário de Aveiro”,
“O Aveiro” e “Correio da Manhã”;
25 de Outubro – Publicação de rectificação de Concursos Internos de Ingresso, no jornal “Correio da
Manhã”;
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29 de Outubro – Publicação de Anúncio – Ciclo de Conferências “Aveirenses Ilustres” no jornal
“Diário de Aveiro”;
30 de Outubro – Publicação do edital 11/2007 da Assembleia Municipal de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro”;
Novembro
1 de Novembro – Publicação dos Concursos Internos, no jornal “Correio da Manhã”;
13 de Novembro – Publicação de Anúncio Concurso Externo de Ingresso, no jornal “Correio da
Manhã”;
14 de Novembro – Publicação do Edital 12/207 – Assembleia Municipal de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro”;
19 de Novembro – Publicação do Anuncio – Ciclo de Conferências “Aveirenses Ilustres”, no jornal
“Diário de Aveiro”;
21 de Novembro – Publicação do Edital 13/2007 – Assembleia Municipal de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro”;
22, 23 e 24 de Novembro – Publicação do Edital 204/2007 e listagem das Habitações Sociais
propriedade do Município, nos jornais “Correio da Manhã” e “Diário de Aveiro”;
22, 29 de Novembro e 6 de Dezembro – Publicação do Edital 204/2007 e listagem das Habitações
Sociais propriedade do Município, no jornal “O Aveiro”;
23, 30 de Novembro e 7 de Dezembro – Publicação de anúncio – Exposição dos trabalhos do Concurso
“Aveiro Jovem Criador”, no jornal “Diário de Aveiro”;
23 de Novembro – Publicação de anúncio – II Encontro São Gonçalinho, no jornal “Diário de Aveiro”;
26 de Novembro – Publicação do Edital 208/2007 “Proposta de Alteração ao trânsito na Zona da
Beira-Mar Poente”, no jornal “Diário de Aveiro”.;
28 de Novembro – Publicação do Edital 14/2007 – Assembleia Municipal de Aveiro, no jornal “Diário
de Aveiro”.
30 de Novembro – Edital 15/2007 da Assembleia Municipal de Aveiro.
Dezembro
De 6 a 27 de Setembro – Campanha de Publicidade “Bienal Internacional de Cerâmica Artística de
Aveiro” – Jornal “Sol”, Jornal “Correio da Manhã”; Revista “Sábado”; Jornal “Diário de Aveiro” e
Rádio “Aveiro FM”;
8 de Dezembro – Publicação do Anúncio – Concurso Público de Quiosque na Av.ª Dr. Lourenço
Peixinho, nos jornais “Diário de Aveiro” e “As Beiras”;
10 de Dezembro – Anúncio do Ciclo de Conferências “Aveirenses Ilustres” no jornal “Diário de
Aveiro”;
21 de Dezembro – Publicação de Edital 16/2007 da Assembleia Municipal de Aveiro, no Jornal “Diário
de Aveiro”;
28 de Dezembro – Publicação do Edital 230/2007, nos jornais “Diário de Aveiro, “As Beiras” e
“Correio da Manhã”;
29 de Dezembro – Publicação do Anúncio Concurso Público para Parceria Público Privada, nos jornais
“Diário de Aveiro” e “Correio da Manhã”.

FOTOGRAFIAS.
Janeiro 2007
01- Concerto de Ano Novo
02 - CMJ
03 - CI apresentação de prémio de poesia Nuno Júdice
05 - Cantar das Janeiras nos P. Concelho
05 - Fotos da cidade
11- Reunião com hoteleiros
11- Fotos premiados do Jovem Criador
12 - Concurso Jovem Criador – peças a concurso
17 - Inauguração Exposição Fotografica 536 Anos Descocerta Ilha Principe
23 - Entrevista a Rui Campos-P&V
24- Entrevista ao Prof. Sarrico - P&V
27 - Inauguração de exposição na AM
29/30/31 - Fotos Arte Pública
Total de fotos do mês de Janeiro - 569
Fevereiro 2007
02 – Assinatura de protocolo
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02 – Inauguração de exposição
05 – Abertura de curso de salicultura
10 – Conversas com Jovens criadores
10 – Ensaio de Clara Andermatt no TA
10 – Entrevista Clara Andermatt p/ P&V
12 – CI Xadrez
12 – Entrevista Confraria p/P&V
12 – Visita de embaixada de Oita
14 – Dia dos Namorados
14 – Entrevista engº Estrela Esteves p/P&V
16 – Campeonato de Xadrez (Eixo)
16 – Carnaval nocturno
20 – Carnaval da Glória
22 – Inauguração da FIPAN
23 – Filmagens de programa para a RTPN
24 – Exposição na CMJ
24 – Inauguração da exposição de Joakim Pereyra
26 – Florinhas do Vouga (obras)
28 – Exposição na CMJuventude
28 – Reunião do Conselho Municipal de Mobilidade
Total de fotos do mês de Fevereiro - 381
Março 2007
01- Fotos João Lemos p/P&V
01 - Exposição na Galeria da AM
01 - Exposição no Museu da Cidade
02 - Membros da AM
09 - Fotos do Bar Clandestino p/P&V
09 - Recantos de Aveiro
14 - Apresentação do «Clube da Protecção Civil»
14 - Entrega de chaves da Habitação Social
14 - Membros da AM
15 - Chá com todos na Casa da Cultura
15 – CI junto ao prédio da antiga EPA
15 – Fotos do edifício da EPA
16 – CI da Semana Verde
16 – Espectáculo no Mercado Negro – P&V
16 – Imagens de Aveiro à noite
16 – Trabalhos de reparação do saneamento na Av Lourenço Peixinho
17 – Colóquio no Museu da Cidade
17 – Inauguração da exposição «Corpos» nos Paços do Concelho
17 - Inauguração da exposição «Corpos» no Teatro Aveirense
19 – Assinatura de protocolo com Auto Vístula
19 – CI de apresentação da Feira de Março
19 – Semana Verde – Espantalhos e ratreio no CCCA
20 – Camião da Igualdade...
20 – Fotos do monumento a Maria da Fonte
20 – Reunião de técnicos de cultura
21 – Dia da Floresta e da Árvore
21 – Entrega do Prémio Nuno Júdice
21 – Gala P&V – Concerto
21 – Abertura do novo Cais do Côjo
22 – Demolição do edifício da EPA
22 – Semana Verde – Espantalhos no Rossio
23 – Colóquio sobre Comunicação Cultural – P&V
23 – Inauguração da Feira de Março
24 – Lançamento do Livro de Mons. João Gaspar
24 – Semana Verde no Lago da Fonte Nova
25 – Comemorações do Tratado de Roma
26 – CI da Feira Internacional do Sal
27 – Interior da Igreja da Misericórdia
28 – Demolição do edifício da EPA
28 – Escultura de S. João da Cruz
29 – Entrega do Prémio PAUMA
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29 – No espaço dos arquitectos
29- Juventude - Férias na Quinta
29- No espaço dos Arquitectos
31- Demolição da antiga sede da EPA
31 – Feira Internacional do sal – exposição no Museu
31 – Feira Internacional do Sal – Inauguração e feira
31 – Juventude – Workshop na JF de Cacia
Total de fotos do mês de Março - 733
Abril 2007
03 – Fotos Monumentos
12 – CI Congresso de Gestão Desporto
12 – Parque de Estacionamento do Mercado Manuel Firmino
12-Tertúlia Arte Contemporânea
13-Apresentação da Semana da Terra
14-Futebol de Rua
14-Visita ao aterro da ERSUC –
15-Recepção a Bandas de Viana do Castelo e Ciudad Rodrigo
18-Semana da Terra
20-Igreja das Carmelitas-Dia dos Monumentos
25-Homenagem a Zeca Afonso
26-Inauguração expo Sebastião Salgado
27-FITUA
Total de fotos do mês de Abril - 178
Maio 2007
03-Na Casa da Cultura
05-Inauguração exposição Rialidades
06-Desfile etnográfico
06-Inauguração exposição BM
06-Perícia automóvel
Cavaco Silva na Fábrica da Ciência
07-Exposição na CMJ
10-CM Juventude (para o site)
10-Exposição de Bombeiros
11-Caminhada FelizIdade
11-Compal Air
11-Reunião do Júri da Bienal
12-Dia da Cidade (todas as cerimónias)
13-125 anos dos Bombeiros Velhos
13-A hora do conto na CMCultura
14-Recepção a delegação da EPA
15-Colóquio na Biblioteca-Semana da Família
15-Entrega de bancas do Mercado Manuel Firmino
16-Apresentação do livro «Cabeças Cortadas»
16-Recolocação do Monumento à Liberdade
17-Dia Internacional da Hipertensão
17-Recepção rancho de Bourges
18-Barcos Dia Mundial dos Museus
18-Fósseis no Museu da Cidade
18-Habitar Agora
19-Aniversário da CMJ
19-Dia dos Museus
19/31-Feira do Livro
19-Kid Cup
20-Automobilia
24-Congresso Gestão Desporto
24-Seminário Museu de Cidade na UA
25-Feira do Livro - sessão de autógrafos - Rodrigo Guedes de Carvalho
25-Palestra na CM Cultura-Arquitectos
26-Exposição Portugal Azul
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26-Feira do Livro - sessão de autógrafos
26-Festival de Xadrez
26-Na Praça Canal da Fonte Nova
29-Apresentação de livro de Olívia Beja
29-Dia dos Vizinhos em Santiago
29-Sessão do Microcrédito na JF de Esgueira
29-Visita ao antigo C S Mental
Total de fotos do mês de Maio - 2.127
Junho 2007
01 – Apresentação do livro de José Sarabando
01 – Portugal Azul no Rossio
02 – Robótica na Casa da Juventude
05 – Apresentação do Plano Estratégico
05 – Dia do Ambiente em Nariz
09 – Recriação da Venda de Peixe
09 –Visita de idosos de Mirandela
10 – Içar da Bandeira
11 – Centro Coordenador de Transportes
12 – Conferência de Imprensa Tunning
12 – Reabertura do Mercado Manuel Firmino
14 – Combo Jazz na Pç. Melo Freitas
14 – Ponte Nova em construção no Canal
15 – Entrega do Prémio do Concurso Mascote da PC
15 – Inauguração da Expo. de Carla Bandarra na Galeria do Paços do Concelho
15 – Inauguração da Exposição do Espaço Arquitectos
15 – Oficina de Pintura em Seda na C.M. da Juventude
15 – Partida dos ciclistas do GP CTT
15 – Paças partidas da Bienal de Cerâmica
16 – Inauguração da exposição de Manuel Gamelas
16 – Tunning de Aveiro
17 – Tunning de Aveiro
20 – Élio Maia visita a exposição de Manuel Gamelas
20 – Peças partidas da Bienal de Cerâmica
20 – Certificação da Salitur
23 – Chevrolet Cup no Glicínias
23 – Exposição da JF da Glória na Galeria Borges
23 – Feira de S. João no Rossio
23 - In The House na CM da Juventude
25 – Conferência de Imprensa da Aveiro Cup
26 – Aula prática do Curso de Salicultura
26 – Marinhas
27 – Assinatura de protocolo no pequeno auditório do CCCA
27 – O Jardineiro do Sol
Total de fotos do mês de Junho - 710
Julho 2007
18 - Teatro Splash no Rossio
20 – Conferência de Imprensa da Regata de Moliceiros
20 – Edifícios Arte Nova
20 – Inauguração da Exposição «À janela da Ria»
22 – Feira das Velharias
22 – Festa da Ria – Feira de Artesanato
23 – Conferência de Imprensa – Natação
24 – Botadela
24 – Marinhas
25 – Danças do Mundo no Rossio
25 – Física na Noite
26 - Dia dos Avós no Parque
27 – Seminário no Salão da Assembleia Municipal
27 – Apresentação do livro «Moliceiros»
27 – Encerramento do projecto «FelizIdade»
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27 – Campeonatos Absolutos de Natação
28 – Embarcações tradicionais
28 – Feira de artesanato no Rossio
28 – Regata de Moliceirro
29 – Entrega de prémios da regata
29 – Proas de Moliceiros
29 – Inauguração de exposição no Museu da Cidade
31 – Constituição de Associação no Salão Nobre dos Paços do Concelho
31 – Fotos da exposição «Objectos que fazem história»
Total de fotos do mês de Julho - 977
Agosto
01 – Viagem experimental do Ferry Boat
04 – Inauguração da FARAV
Total de fotos do mês de Agosto - 208
Setembro
9 – Estágio de Dança
9 – Inauguração da exposição de Zé Penicheiro
12 – Chá com Poesia na Casa da Cultura
13 – CI do Dia sem Carros
14 – Visita à Casa Major Pessoa
18 - CI Semana da Juventude
20 – Inauguração da Interpescas
21 – Semana da Juventude
22 – Dia Sem Carros
22 – Semana da Juventude
24 – Recepção na Capitania
27 – Apresentação da nova imagem
27 - AveiroExpo
27 – Apresentação do Cartão Jovem
27 – Acção as SUMA
28 – Jornadas do Património Local
28 – Protocolo Campus da Justiça
29 – Feira das cebolas
29 – Inauguração de exposição na Galeria dos Paços do Concelho
Total de fotos do mês de Setembro - 710
Outubro 2007
01 – Oficina Criativa
02 – Projecto ENLACE
02 – Reunião da AMRia
03 – Viver a Idade na Estação da Luz
04 – Acção de Sensibilização da Protecção Civil
04 – Automóveis Clássicos
05 – Comemorações do 5 de Outubro
06 – 50 Anos do I Congresso Republicano
08 – Recepção ao Prefeito de Pelotas
09 – CI Formação de Actores para Televisão
09 – Escola das Agras
13 – Recriação da construção de adobe
15 – Aveirenses ilustres
16 – Dia Mundial da Alimentação
17 – Inauguração da Agrovouga
20 – Desenvolvimento de Ilha do príncipe
23 – Apresentação dos resultados da prot. Florestal
23 – CI Voluntariado
23 – Jardim de Infância de Verdemilho – computador
27 – Inauguração da Exposição de Artur Fino
27 – Dia do Voluntariado
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28 – Feira das velharias
29 – Aveirenses ilustres
30 – Apresentação do Canal TV na UA
31 – Jardim de Infância de Eixo – computador
Total de fotos do mês de Outubro - 425
Novembro 2007
08-Colocação de Luzes de Natal no TA
09- Anime no CCCA
09- Inauguração exposição na Galeria dos Paços do Concelho
10- Feira das Artes e Ofícios
10- Magusto no Mercado Manuel Firmino
11- Dia do Armistício
13- Casa Major Pessoa - entrega da chave
14- Magusto - Viver a Idade
16- 2007-Dia da Tolerância
16- Encontro de Imigrantes
16- Protocolo para a recuperação da zona envolvente da Pr. do Peixe
19- Aveirenses Ilustres - José Estevão
19- Vereadores em Reunião de Câmara
20- CI Convenção Fitness
23- Entrega de prémios do Jovem Criador
24- Simulacro em Santiago
24- II Encontro de S. Gonçalinho
25- Convenção Fitness
Total de fotos do mês de Novembro - 384
Dezembro 2007
01 – Içar da bandeira nos Paços do Concelho
15 – Comemorações dos 200 anos da Barra de Aveiro
17 – Natal do Idosos no CCCA
21 – Festa de Natal no Parque de Feiras
22 – Apresentação do novo autocarro da MoveAveiro e bicicleta aquática
22 – Bolo-rei nos Marcados
27 – Tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança
Total de fotos do mês de Dezembro – 234
Total de fotos do ano 2007……………..7.606

Nota: De registar que o número elevado de fotos do mês de Maio se justifica pela
reportagem fotográfica da Sessão Solene do dia 12 e também da Procissão de Santa Joana,
largamente documentadas.
Estamos igualmente a fazer algumas experiências com vídeos.
COMUNICADOS
Comunicados de 2007
Janeiro 2007
03 de Janeiro – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação do Prémio Municipal de
Poesia Nuno Júdice, amanhã, dia 3 de Janeiro;
03 de Janeiro –Aveiro anuncia Prémio Municipal de Poesia Nuno Júdice;
03 de Janeiro– No dia 5 de Janeiro venha ao “Cantar as Janeiras”;
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04 de Janeiro – No dia 13 de Janeiro vai decorrer o Encontro “Ser Voluntário” – aceitam-se
inscrições até 10 de Janeiro;
05 de Janeiro – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara – 8 de Janeiro – Marca Aveiro;
08 de Janeiro – Novos Horários e Frequência das reuniões públicas e privadas da Câmara Municipal;
09 de Janeiro – Aveiro apresenta nova imagem identificadora e diferenciadora – uma aposta na
inovação;
09 de Janeiro – Convite para a Cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores do concurso
“Aveiro Jovem Criador 2006”;
10 de Janeiro – Convite para a inauguração da Exposição de Pintura “Cor em Movimento” – dia 13 de
Janeiro;
10 de Janeiro – No próximo Domingo vai haver uma prova de canoagem – Torneio dos Reis no Canal
Central de Aveiro;
11 de Janeiro – “Oficina de Língua Gestual – Formação inicial” – Inscrições até 26 de Janeiro;
12 de Janeiro – Vencedores do concurso “Aveiro Jovem Criador 2006” – com embargo até às 17.00
horas no dia 13 de Janeiro;
15 de Janeiro – Aveiro lança segunda edição do P.A.U.M.A. – Prémio de Arquitectura e Urbanismo de
Aveiro – As candidaturas devem ser apresentadas até 31 de Janeiro;
15 de Janeiro – Interrupção de trânsito no Parque de Estacionamento do Canal de São Roque de 16
de Janeiro a 31 de Março de 2007;
16 de Janeiro – Câmara Municipal de Aveiro associa-se ao 536º aniversário da descoberta da Ilha do
Príncipe – dias 17, 20 e 21 de Janeiro;
18 de Janeiro – Encontram-se abertas as inscrições para o Seminário Internacional “Mediação de
Conflitos: um novo paradigma de intervenção na prevenção, gestão e resolução da
conflitualidade;
18 de Janeiro – “Oficina de Decoupage e técnica do guardanapo” – inscrições até 9 de Fevereiro;
18 de Janeiro – Interrupção de trânsito na Rua Hintze Ribeiro desde a capela da Nossa Senhora da
Alegria até à capela Sá Barrocas nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2007;
22 de Janeiro – Aveiro participa na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa de 24 a 28 de Janeiro;
23 de Janeiro – Convite para a inauguração da exposição de fotografia “Aveiro Meu Amor” – dia 27
de Janeiro;
23 de Janeiro – Feira das Velharias – 28 de Janeiro;
26 de Janeiro – Interrupção de trânsito na Rua São Sebastião e condicionamento de trânsito na Rua
Cais dos Moliceiros – freguesia da Glória;
26 de Janeiro – Sugestão de fim de semana: visite Aveiro em Lisboa – passe pela BTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa;
29 de Janeiro – Venha conhecer o processo de formação de sal;
30 de Janeiro – Convite para a sessão pública da reunião de Câmara – 5 de Fevereiro;
31 de Janeiro – Convite para a inauguração da exposição “Cidades e frentes de água” – dia 2 de
Fevereiro;
31 de Janeiro – Prorrogação do prazo de validade dos cartões de estacionamento dos residentes
emitidos em 2006;
31 de Janeiro – Convite para a sessão de abertura do curso de formação “Salicultura Tradicional de
Aveiro”.
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Fevereiro 2007
02 de Fevereiro – Câmara Municipal assinala o Dia dos Namorados (enviado a revistas);
06 de Fevereiro – Feira de Artes e Ofícios – 11 de Fevereiro;
06 de Fevereiro – Convite para a Conferência de Imprensa de Apresentação dos Campeonatos
Distritais de Xadrez de Jovens de Aveiro;
07 de Fevereiro – Câmara Municipal assinala o Dia dos Namorados;
07 de Fevereiro – Biblioteca Municipal de Aveiro lança-se nas Novas Tecnologias – Encerramento
Parcial para a Implementação de um Sistema de Cablagem Estruturada;
08 de Fevereiro – “À Conversa com… Jovens Criadores” no Sábado, 10 de Fevereiro;
12 de Fevereiro – Os Campeonatos Distritais de Xadrez de Jovens de Aveiro 2007 realizam-se nos
dias 17, 18 e 19 de Fevereiro;
13 de Fevereiro – Encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Formação de Animadores
Culturais;
14 de Fevereiro – Festeje o Carnaval em Aveiro;
15 de Fevereiro – Ordenamento de Trânsito das Ruas Cabo Luís, São Bartolomeu e Bela Vista –
Freguesia de Esgueira;
16 de Fevereiro – Convite para a inauguração da Exposição de Joakin Perreyra – 24 de Fevereiro;
16 de Fevereiro – Primeira Sessão Ordinária de 2007 da Assembleia Municipal de Aveiro;
21 de Fevereiro – Trabalhos na Avenida Dr. Lourenço Peixinho a partir de 21 de Fevereiro;
21 de Fevereiro – Feira das Velharias – 25 de Fevereiro;
22 de Fevereiro – Concerto Comemorativo do Quinto Aniversário do Coro de Câmara “Capella
Antiqua”;
26 de Fevereiro – “Oficina do Retrato” – Inscrições até 9 de Março;
26 de Fevereiro – 184 inscrições no Prémio Municipal de Poesia Nuno Júdice;
27 de Fevereiro – “Oficina de Teatro Terapêutico” – Inscrições até 23 de Março;
27 de Fevereiro – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara – 5 de Março;
27 de Fevereiro – Convite para as Inaugurações das Exposições “As Grandes Navegações Chinesas” e
“Avenida de Arte Contemporânea de Aveiro – Mostra #2”;
28 de Fevereiro – VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro recebe inscrições até 4 de
Maio.
Março
01 de Março – Aveiro apresenta “Viver Aveiro – Programa da Páscoa 2007”;
02 de Março – A Casa Municipal da Cultura organiza várias iniciativas durante o mês do Teatro –
Março 2007;
02 de Março – “Workshop de caracterização” – Inscrições até 23 de Março;
02 de Março – Aveiro adere à Semana Nacional da Leitura do Plano Nacional de Leitura;
06 de Março – Convite para estar na EB 2,3 Aires Barbosa, no âmbito da Semana Nacional da Leitura;
06 de Março – Feira de Artes e Ofícios – 11 de Março;
06 de Março – Dia Internacional da Mulher assinalado em Aveiro;
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07 de Março – As inscrições para a Acção de Formação de Gestão de Programas de Voluntariado
estão abertas;
07 de Março – As inscrições para o Campo de Férias Páscoa 2007 estão abertas até 19 de Março;
07 de Março – Taça Coca Cola passa por Aveiro no próximo Sábado;
07 de Março – A Semana Nacional de Leitura prossegue até 9 de Março;
08 de Março – Projecto “Clube de Protecção Civil” é lançado em Aveiro no dia 14 de Março;
09 de Março – Concerto Família no Domingo, 11 de Março;
09 de Março – Primeiro Aniversário da Revista Municipal de Cultura “Pontes & Vírgulas” – Programa
Cultural de 16 a 23 de Março;
12 de Março – Convite para a Inauguração das Exposições “Corpos” e “Sobre o Corpo e a Natureza”;
12 de Março – O Teatro vai às freguesias de São Jacinto e Cacia;
13 de Março – No dia 21 de Março a cantora Lura actua no Teatro Aveirense;
13 de Março – Festa de Aniversário da “Pontes & Vírgulas” e espectáculo de Multimédia no dia 16 de
Março no Mercado Negro;
13 de Março – No dia 17 de Março vão realizar-se três palestras com o tema “A China Ontem e
Hoje” no Museu da Cidade;
14 de Março – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação da “Semana Verde 2007”;
14 de Março – Conferência sobre Obesidade Infantil / Juvenil no dia 24 de Março;
14 de Março – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação da Feira de Março e convite
para a assinatura do acordo de parceria entre a Aveiro Expo e a Auto Vistula;
15 de Março – Convite para assistir ao início da demolição do edifício da antiga EPA;
16 de Março – A “Semana Verde 2007” acontece de 19 a 24 de Março;
16 de Março – “Oficina de Língua Gestual – Nível II” – inscrições até 30 de Março;
19 de Março – Aveiro lança “Aveiro Cidade Jardim”

- Janelas e Varandas Floridas e Concurso

Fotográfico;
19 de Março – Interrupções de Trânsito junto às Eclusas do lado da Marinha da Troncalhada e na Rua
dos Santos Mártires;
19 de Março – Alteração do local de algumas actividades da “Semana Verde 2007”;
19 de Março – A Feira de Março abre portas dois dias mais cedo;
19 de Março – Conferência “Poesia, uma Cartografia de Emoções”, por Nuno Júdice e entrega do
Prémio Municipal de Poesia Nuno Júdice;
20 de Março – “Festa da Floresta” no dia 21 de Março;
20 de Março – Convite para a inauguração da Feira de Março e animação até 1 de Abril;
20 de Março – Convite para a abertura do Cais do Côjo no dia 21 de Março;
21 de Março – Comemore o Dia Mundial do Teatro – dia 27 de Março;
21 de Março – Sessões de Recitação com Vítor de Sousa e Colóquio “Comunicação Cultural nos
Municípios” – Aniversário da Pontes & Vírgulas;
21 de Março – Biblioteca Municipal de Aveiro apresenta dois livros e comemora o Dia Mundial da
Poesia;
21 de Março – Feira das Velharias – 25 de Março;
22 de Março – Câmara Municipal de Aveiro apresenta os Concursos “Viver… o meu Quintal” e “Florir
na Primavera”;
22 de Março – Comemoração dos 50 Anos da Assinatura do Tratado de Roma;
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22 de Março – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação da primeira Feira
Internacional do Sal;
22 de Março – Rastreios de Saúde e Exposição dos Espantalhos no Rossio;
23 de Março – “Workshop de Caracterização” continua com inscrições até 9 de Abril;
26 de Março – Câmara Municipal de Aveiro entrega alojamentos a quatro famílias;
26 de Março – Nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril realiza-se a primeira Feira Internacional do Sal
em Aveiro;
26 de Março – Convite para a Reunião de Câmara Pública;
27 de Março – Atribuição do P.A.U.M.A. – Prémio de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro no dia 29 de
Março;
27 de Março – Filarmonia das Beiras interpreta “Requiem” de Mozart no dia de Abril;
27 de Março - O programa “Viver Aveiro – Programa da Páscoa 2007” continua até 8 de Abril;
27 de Março – Convite para a abertura oficial da Feira Internacional do Sal;
27 de Março – Resultados do Concurso “Espantalhos na Cidade”;
28 de Março – A Casa Municipal de Juventude de Aveiro recebe inscrições para a “Oficina de Hip
Hop” e “Oficina de Capoeira”;
28 de Março – No dia 5 de Abril o Coro Feminino e Orquestra da Fundação Conservatório Regional de
Gaia interpretam “Stabat Mater” de Pergolesi;
28 de Março – “Project Bar” dedica cinema à dança;
28 de Março – Programa de Animação da feira de Março até 9 de Abril;
29 de Março – IV Encontro com a Dança recebe inscrições até 5 de Abril;
29 de Março – Divulgação dos premiados do P.A.U.M.A. – Prémio de Arquitectura e Urbanismo de
Aveiro;
29 de Março – Prorrogação do Prazo até 15 de Abril – Interrupção de Trânsito no Parque de
Estacionamento do Canal de São Roque;
29 de Março – Tribunal Administrativo e Fiscal é instalado em Aveiro;
30 de Março – A Feira de Artesanato da Primavera realiza-se de 4 a 8 de Março, no Rossio;
30 de Março – Tertúlia “Estado da Arte Contemporânea Portuguesa” no dia 12 de Abril;
30 de Março – Alteração de Trânsito na Rua Padre Arménio – Freguesia da Glória;
30 de Março – Programação da Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora durante o mês
de Março;
30 de Março – Estudo sobre o Salgado Aveirense pode ser consultado até 24 de Abril.
Abril 2007
10 de Abril – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação do Oitavo Congresso Nacional
de Gestão de Desporto e Terceiro Congresso Ibérico de Gestores Desportivos;
10 de Abril – Programa de Animação da Feira do Livro – até 25 de Abril;
11 de Abril – Inscrições para a Oficina de Criação de Adereços de Moda – até 20 de Abril;
12 de Abril – Oitavo Congresso Nacional de Gestão de Desporto e Terceiro Ibérico de Gestores
Desportivos realizam-se de 24, 25 e 26 de Maio;
12 de Abril – Abertura do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Mercado Municipal Retalhista
“Manuel Firmino”;
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12 de Abril – Concurso de Fotografia “Os Melhores Momentos da Feira de Março”;
12 de Abril – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação da Semana da Terra;
13 de Abril – Semana da Terra vai realizar-se de 18 a 24 de Abril;
13 de Abril – Fórum “A Escola e a CPCJ: Realidades Partilhadas”;
13 de Abril – Interrupções de Trânsito na Rua dos Santos Mártires no dia 16 de Abril;
13 de Abril – Câmara Municipal de Aveiro adere ao Dia Internacional dos Museus e Sítios;
13 de Abril – Reabertura do Parque de Estacionamento do Canal de São Roque;
13 de Abril – Câmara Municipal de Aveiro e Associação Académica da Universidade de Aveiro
anunciam mudança de local da Semana do Enterro para as imediações do Estádio Municipal;
16 de Abril – Inscrições para a Oficina de Falso Vitral;
16 de Abril – IV Encontro com a Dança realiza-se no dia 22 de Abril;
16 de Abril – Inventart’Arte – Inventário Artístico do Património Móvel da Autarquia Aveirense;
16 de Abril – Interrupção de Trânsito na Rua do Gravito nos próximos dias;
16 de Abril – Aprovação do Relatório de Gestão, Prestação de Contas e Balanço Social relativos a
2006;
17 de Abril – Cena Café nos dias 20, 27 de Abril e 4 de Maio;
17 de Abril – Inscrições para a Oficina de Sobrevivência para Pais Contadores de Histórias;
17 de Abril – Inscrições para o Percurso Interpretativo do Baixo Vouga em BTT;
17 de Abril – Convite para a Sessão de Abertura e Inauguração da Exposição “Energias Renováveis em
Meio Urbano”;
18 de Abril – Comemoração do Dia Mundial da Terra;
18 de Abril – Feira das Velharias – 22 de Abril;
18 de Abril – Campeonato Mundial de Futebol de Rua 2007 passa por Aveiro;
19 de Abril – Convite para a Inauguração da Exposição “Reencontro” de Jayr Peny;
19 de Abril – 25 de Abril em Festa – Homenagem a Zeca Afonso;
19 de Abril – Idosos vão assistir ao Jogo de Futebol do Beira Mar vs Académica;
19 de Abril – Dia Mundial do Livro é festejado em Aveiro;
20 de Abril – As freguesias de Santa Joana e Requeixo recebem dança;
23 de Abril – Inscrições para o Atelier de Escrita Criativa;
23 de Abril – Protecção Civil de Aveiro lança Concurso “Mascote – Protecção Civil”;
24 de Abril – Convite para a Sessão Ordinária de Abril da Assembleia Municipal;
24 de Abril – Comemoração do Dia Mundial da Dança;
24 de Abril – Convite para a Reunião Pública do dia 30 de Abril;
24 de Abril – Em Maio a Casa Municipal da Cultura destaca o Novo Circo;
24 de Abril – Convite para as Inaugurações da Exposição de Pintura “Espaço, Tempo e Movimento”
de Nuno Gandra e Exposição de Fotografia “Redenção” de Valter Ventura;
26 de Abril – 115 mil visitaram a Feira de Março aos fins-de-semana;
26 de Abril – Convite para a Inauguração da Exposição “Rialidades” de Rui Bela;
26 de Abril – Últimos dias para a inscrição na VIII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de
Aveiro;
27 de Abril – Inscrições abertas para o Workshop de Body Painting “A Mente, o Corpo e a Arte”;
27 de Abril – Inscrições abertas para a iniciativa “Chá com circo”;
30 de Abril – Igreja das Carmelitas acolhe concerto do “Sons no Património” no dia 5 de Maio;
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30 de Abril – Casa da Cultura apresenta “O Fôlego da Vida” nos dias 4 e 5 de Maio;
30 de Abril – Inscreva-se no Atelier de Brinquedos e Fantoches até 11 de Maio;
30 de Abril – Auditoria apresentada hoje aos Vereadores e entregue na Assembleia Municipal.
Maio 2007
02 de Maio – Aveiro participa no III Festival Modernista de Barcelona;
02 de Maio – As Festas do Município começam este Sábado – 5 de Maio;
02 de Maio – Ocupação da Via Pública / Interrupção de Trânsito no dia 3 de Maio;
03 de Maio – Itinerário da Procissão de Santa Joana;
03 de Maio – Programa das Festas do Município para o fim-de-semana;
07 de Maio – Exposição “Chernobyl: Antes e Depois” patente na Casa Municipal da Juventude de
Aveiro até 18 de Maio;
07 de Maio – Câmara Municipal de Aveiro apresenta “Novos Rumos” do Projecto (re)viver;
07 de Maio – Feira de Artes e Ofícios – 13 de Maio;
07 de Maio - Inscrições abertas para a Oficina de Malabarismo para Crianças e Oficina de Artes
Circenses para pais e filhos;
07 de Maio – Serviços Municipalizados de Aveiro usam uma nova tecnologia de Substituição /
Reparação Integral de Troços da Rede de Água;
08 de Maio – Inscrições para Oficina de Pintura sobre Seda;
08 de Maio – Participe nas actividades das Festas do Município de 8 a 11 de Maio;
08 de Maio – Fase Regional do Campeonato Basquetebol Compal Air;
08 de Maio – Homenageados e Convite para a Sessão Solene de Entrega das Distinções Honoríficas;
09 de Maio – Festas do Município de 13 a 16 de Maio – Lançamento do Livro “Cabeças Cortadas –
Aveiro e memória do 16 de Maio de 1828” de Ana Clara Correia;
09 de Maio – Câmara Municipal não confirma localização da Unidade de Tratamento mecânicobiológico;
10 de Maio – Realiza-se no dia 17 de Maio o Concerto Coral integrado nas Festas do Município;
10 de Maio – Dia Internacional dos Museus – Museus, Pontes entre Culturas – 18 e 19 de Maio;
10 de Maio – Programa para o Dia do Município – 12 de Maio e Alteração do Local da Sessão Solene da
Entregas das Distinções Honoríficas;
11 de Maio – Abertura dos Serviços Educativos do Museu da Cidade;
11 de Maio – A Casa Municipal da Juventude faz anos no dia 19 de Maio;
11 de Maio – Dia Internacional das Família comemora-se no dia 15 de Maio;
14 de Maio – Aveiro é capital nacional da Hipertensão Arterial;
14 de Maio – Câmara Municipal de Aveiro proporciona formação a 13 residentes na Urbanização de
Santiago;
14 de Maio – Reposição do Monumento à Liberdade no dia 16 de Maio;
14 de Maio – As Festas do Município estão a chegar ao fim;
15 de Maio – XV Automobilia acontece nos dias 18 e 19 de Maio, no Parque de Exposições de Aveiro;
15 de Maio – Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro recebeu inscrições de cerca de 200
obras;
15 de Maio – Exposição “Habitar Agora: Arquitectura Portuguesa da Nova Geração” é inaugurada no
dia 18 de Maio;
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15 de Maio - Museu da Cidade adopta logótipo;
16 de Maio - No dia 19 de Maio realiza-se o Aveirorquestras’07;
16 de Maio - “Bollycao Kid Cup” realiza-se no dia 19 de Maio;
16 de Maio – Inauguração da Feira do Livro;
17 de Maio – Oficina de Língua Gestual – nível 1 tem inscrições abertas até 8 de Junho;
17 de Maio – Palestra por Pedro Maurício Borges no dia 25 de Maio no âmbito da Exposição “Habitar
Agora: Arquitectura Portuguesa da Nova Geração”;
17 de Maio – I Festival de Xadrez de Aveiro realiza primeira jornada no dia 25 de Maio;
18 de Maio – Sessões de Autógrafos com Laurinda Alves, Carlos Vieira da Silva e Rodrigo Guedes de
Carvalho;
18 de Maio – Animação das Freguesias “Viver Aveiro” na freguesia de Nariz;
18 de Maio – “As Marcas no Tempo” – Exposição de fósseis de 21 de Maio a 24 de Junho;
21 de Maio – Convite para a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Aveiro – 25 de Maio;
21 de Maio – Exposição “Bonecas e Companhia” patente na Casa Municipal da Juventude de Aveiro
de 22 de Maio a 5 de Junho;
21 de Maio – Nos dias 24, 25 e 26 de Maio realiza-se o Oitavo Congresso Nacional de Gestão do
Desporto e Terceiro Congresso Ibérico de Gestores Desportivos;
22 de Maio – Convite para a Reunião Pública da Reunião de Câmara;
22 de Maio – Feira das Velharias;
22 de Maio – Animação das Freguesias “Viver Aveiro” apresenta “Voz Humana” de Jean Cocteau;
22 de Maio – Workshop Museu de Cidade” nos dias 25 e 26 de Maio;
22 de Maio – Convite para a inauguração da Exposição “Um Olhar Realista” de Fernando Guedes;
22 de Maio – Programa da Feira do Livro de 26 a 31 de Maio;
23 de Maio – Aveiro recebe a Exposição “Portugal Azul – o Futuro passa por si” na RTP;
24 de Maio – Sessão de Esclarecimento sobre o Microcrédito no dia 29 de Maio;
24 de Maio - Aveiro comemora o Dia Europeu dos Vizinhos;
24 de Maio – Praia de São Jacinto ganha Bandeira Azul;
25 de Maio – Apresentação do Livro “Aveiro – Imagens de um século do Espólio de Coisas de Aveiro
deixado por João Sarabando”;
25 de Maio – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação do site do Projecto Museave;
25 de Maio – Programa da Feira do Livro de 26 a 31 de Maio – com actualizações;
28 de Maio – “In The House – Dá um pulo à tua Casa” tem inscrições abertas para “Graffiti a metro”;
28 de Maio – Últimos dias da Feira do Livro – Programa para os dias 1, 2 e 3 de Junho;
28 de Maio – Ana Figueira assume novas funções no Teatro Aveirense;
29 de Maio – Palestra com José Fernando Gonçalves e Cristina Guedes no dia 1 de Junho no âmbito
da exposição “Habitar Agora: Arquitectura Portuguesa da Nova Geração”;
29 de Maio – “Momo e Jojo” é a proposta para o dia 3 de Junho;
29 de Maio – Câmara Municipal manifesta o seu descontentamento quanto ao Programa de
Intervenção Turística;
29 de Maio – Animação das Freguesias “Viver Aveiro” apresenta “Uma Família como nós” em Nariz;
29 de Maio – Casa Municipal da Juventude de Aveiro recebe evento de Robótica;
30 de Maio – Dia Mundial da Criança 2007;
30 de Maio – Programa “Portugal Azul”;
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31 de Maio – Aveiro recebe a Exposição “Ideias que mudam o Mundo”;
31 de Maio – Convite para apresentação da Estratégia de Recuperação Financeira da Câmara
Municipal de Aveiro;
31 de Maio – Maratona Fotográfica “Fotografar Nariz” com inscrições até 7 de Junho.
Junho 2007
1 de Junho – Campo de Férias “Curte as Férias” – inscrições de 4 a 27 de Junho;
1 de Junho – Casa Municipal da Cultura destaca o Ambiente durante o mês de Junho;
1 de Junho – Câmara Municipal comemora Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho;
4 de Junho – Feira de Artes e Ofícios – 10 de Junho;
4 de Junho – “O Sonho de Mariana” é revelado no dia 8 de Junho, em Nariz;
5 de Junho – Visita de 1000 idosos de Mirandela a Aveiro – dia 9 de Junho;
5 de Junho – Recriação da Venda de Peixe a Retalho no Século XIX no dia 9n de Junho;
6 de Junho – “Sons no Património” promove um concerto no dia 10 de Junho;
6 de Junho – Concerto de Guitarra de Gahuer Carrasco no dia 10 de Junho;
6 de Junho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do segundo Aveiro Tunning
Show;
8 de Junho – Convite para a Conferência de Imprensa sobre a Abertura do Mercado Manuel Firmino;
8 de Junho – Exposição “Confrontos: Exposição de Fotografia / Arquitectura” é inaugurada Sextafeira, dia 15 de Junho;
8 de Junho – Aveiro comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades – 10 de Junho;
11 de Junho – “Sons no Património” propõe duas actividades para os dias 16 e 17 de Junho;
11 de Junho – No dia 16 de Junho realiza-se o “Chevrolet Football Cup 2007”;
11 de Junho – Concerto “Clássico per Cembalo” no dia 16 de Junho, na Igreja das Carmelitas;
12 de Junho – Aveiro Tunning Show nos dias 16 e 17 de Junho no Estádio Municipal de Aveiro;
12 de Junho – Inscrições abertas para “O Jardineiro do Sol”;
12 de Junho – Convite para as inaugurações das exposições “A Terra vista de Marte” e “Aveiro, a sua
Ria e as suas gentes na óptica e nos pincéis deste natural desta linda cidade” – 16 de Junho;
12 de Junho – “Jazz ao fim da tarde” decorre até finais de Julho;
13 de Junho – Terceira etapa do oitavo Grande Prémio Internacional de Ciclismo CTT – Correios de
Portugal parte de Aveiro rumo à Serra da Estrela;
13 de Junho – Inscrições para o “Campo de Férias Verão 2007”;
13 de Junho – Conferência “Energia Térmica: o Impacto da nova legislação” no dia 21 de Junho, na
Casa da Cultura;
14 de Junho – Foi colocada uma ponte sobre a Ria de Aveiro junto às eclusas;
14 de Junho – Concerto Coral no dia 16 de Junho em Nariz;
15 de Junho – “In The House – dá um pulo à tua Casa” acontece no dia 23 de Junho;
15 de Junho – Inscrições para a “Oficina de Defesa Pessoal” até 6 de Julho;
15 de Junho – Horário de Verão na Biblioteca Municipal de Aveiro;
15 de Junho – Adiamento do “Chevrolet Footbal Cup 2007”;
18 de Junho – Cerimónia de Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível;
18 de Junho – Exposição “Fotografar Nariz” na Biblioteca Municipal de Aveiro de 21 de Junho a 20
de Julho;
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18 de Junho – Feira das Velharias – 24 de Junho;
19 de Junho – Exposição dos trabalhos do concurso “Mascote – Protecção Civil” de 21 de Junho a 4
de Julho;
19 de Junho – “Chevrolet Footbal Cup 2007” realiza-se no dia 23 de Junho;
20 de Junho – Convite para Reunião Pública – 25 de Junho;
20 de Junho – Sessão Técnica sobre o novo Modelo de apreciação de Projectos e Obras de Redes
Prediais em Aveiro – 27 de Junho;
20 de Junho – “O Verão chega ao Museu da Cidade”;
21 de Junho – Conferência “Os Media e a Arquitectura” no dia 29 de Junho na Casa da Cultura;
21 de Junho – Convite – Conferência de Imprensa de apresentação do Aveiro Cup’07 – 14º Torneio
Internacional de Futebol Infantil;
25 de Junho – Conferência de Imprensa de apresentação do Aveiro Cup’07 – 14º Torneio
Internacional de Futebol Infantil;
25 de Junho – Acção de sensibilização “Verão 5 Estrelas” na Praia de São Jacinto no dia 28 de Junho;
26 de Junho – Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Aveiro;
27 de Junho – Interrupção de Trânsito nos dias 2 e 3 de Julho;
27 de Junho – “Tardes na Casa” acontece todas as Quartas-feiras de 4 de Julho a 12 de Setembro na
Casa Municipal da Juventude de Aveiro;
27 de Junho – Assinatura do Protocolo entre os SMA e a ANQIP;
28 de Junho – “Tardes Surpresa no Museu da Cidade” de Julho a Dezembro;
28 de Junho – Interrupção de Trânsito ba Rua S. Sebastião (5 Bicas) no dia 2 de Julho;
28 de Junho – Vereador Jorge Greno suspende mandato.
Julho 2007
03 de Julho – Programação da Casa da Cultura para Julho;
3 de Julho – Feira de Artes e Ofícios – 8 de Julho;
4 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do “I Triatlo de Aveiro”;
5 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do Espaço Internet da Casa
Municipal da Juventude de Aveiro e do Ponto Jovem;
5 de Julho – As crianças do Patronato de Vilar vão participar na acção “Reciclar Piquenicando”;
6 de Julho – Exposição dos trabalhos dos alunos do curso de Desenho e Pintura da ACAV de 7 a 22 de
Julho;
9 de Julho – “I Triatlo de Aveiro” realiza-se nos dias 14 e 15 de Julho;
9 de Julho – “Festas da Ria 2007” – de 14 a 29 de Julho;
10 de Julho – Espaço Internet da Casa Municipal da Juventude de Aveiro e Ponto Jovem – Gabinete
de apoio ao Jovem;
10 de Julho – Inscrições abertas para “Teatro D. Roberto”;
11 de Julho – Regata “Aveiro – Costa Nova – Aveiro” realiza-se nos dias 14 e 15 de Julho;
11 de Julho – “Splash” no dia 18 de Julho;
12 de Julho – Câmara Municipal de Aveiro assina protocolos com entidades locais com vista à
valorização e promoção do Barco Moliceiro;
12 de Julho – Mostra Arte Jovem tem inscrições abertas na Casa Municipal da Juventude de Aveiro;
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12 de Julho – A Ria está em condições de receber o “I Triatlo de Averio” que se realiza este fim-desemana;
12 de Julho – Interrupções de trânsito nos dias 13, 14 e 15 de Julho – “I Triatlo de Aveiro”;
13 de Julho – Música e Animação de Rua dão vida à Ria;
13 de Julho – V Exposição do NAAV decorre na Casa Municipal da Cultura;
16 de Julho – Inscrições para o Atelier de Fotografia Estenopeica abertas até 20 de Julho;
16 de Julho – Actividades ambientais nos dias 19 e 20 de Julho em São Jacinto;
16 de Julho – I Triatlo de Aveiro foi um sucesso;
17 de Julho – Valorização e Promoção do Barco Moliceiro – assinatura de protocolos;
17 de Julho – Festa da Ria oferece música e danças do mundo nos dias 23, 24 e 25 de Julho;
17 de Julho – Convite para Reunião Pública – 23 de Julho;
18 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa no dia 20 de Julho;
18 de Julho – Inauguração da Exposição “À Janela da Ria” – Exposição Colectiva de nove artistas
Lusófonos;
18 de Julho – Convite para Regata de Moliceiros – dia 28 de Julho;
18 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação dos Campeonatos Nacionais de
Natação Absolutos;
19 de Julho – Acção de Sensibiliação “Sol e Verão Amanhecer… e… entardecer… não dá escaldão e a
pele não vai envelhecer”;
19 de Julho – Feira das Velharias – 22 de Julho;
19 de Julho – “Beata… no chão não, no Cinzão” inicia no dia 26 de Julho;
19 de Julho – Marenostrum actuam em Aveiro este Sábado;
20 de Julho – Festa de Encerramento do “FelizIdade”;
23 de Julho – “Viver a Idade” comemora o dia dos Avós;
23 de Julho – “Arte Nova e outros Patrimónios” patente até 5 de Agosto;
24 de Julho – Festa da Ria em Grande! Programa para os dias 26, 27, 28 e 29 de Julho;
24 de Julho – Câmara Municipal de Aveiro adquire terrenos para a construção do novo Pavilhão para
o Clube Povo de Esgueira e o Novo Quartel para os Bombeiros Novos de Aveiro;
24 de Julho – Museu da Cidade conhece o seu primeiro acto oficial no dia 28 de Julho;
24 de Julho – Interrupção de trânsito na Rua dos Galitos entre a Caixa Geral de Depósitos e a Ponte
Praça;
25 de Julho – Os Campeonatos Nacionais de Natação Absolutos realizam-se de 26 a 29 de Julho;
25 de Julho – “Fun Day” acontece no dia 27 de Julho em São Jacinto;
25 de Julho – “Vamos construir um Mosaico Colectivo” no dia 28 de Julho, no Rossio;
26 de Julho – Entrega dos Certificados / Diplomas aos participantes do I Curso de Formação em
“Salicultura Tradicional Aveirense”;
27 de Julho – Inscrições para “Férias na Quinta”;
27 de Julho – Inscrições para o projecto “Salpicos no Pano”;
30 de Julho – Convite para a Constituição da Associação de Produtores e Marnotos da Ria de Aveiro e
da Fena.Sal – Federação Nacional de Produtores de Sal Marinho Artesanal;
30 de Julho – “Oficina de Língua Gestual – nível I” e “Oficina de Pintura em Acrílico” com inscrições
até 31 de Agosto;
31 de Julho – Farav 2007 decorre de 4 a 12 de Agosto no Parque de Exposições de Aveiro;
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31 de Julho – Convite para a Viagem Experimental no Ferry Boat.
Agosto 2007
1 de Agosto – Exposição “Aveiro: Objectos que fazem História” até 31 de Maio de 2008;
1 de Agosto – Convite para inauguração da Farav 2007 – dia 4 de Agosto;
2 de Agosto – Concurso de Fotografia “Construções em Terra em Aveiro… e no resto do Mundo” .
entrega dos trabalhos até 28 de Setembro;
2 de Agosto – Campo de Férias “Viver… as Férias” – inscrições até 8 de Agosto;
2 de Agosto – Feira de Artes e Ofícios – 12 de Agosto;
3 de Agosto – “De Olho nas Aves” realiza-se no dia 25 de Agosto, no Rossio;
3 de Agosto – Feira das Velharias – 26 de Agosto;
3 de Agosto – José Leonês Lima passa por Aveiro este fim-de-semana;
10 de Agosto – Volta à noite – Concerto no Domingo à noite e etapa da Volta na Segunda, dia 13 de
Agosto;
20 de Agosto – Orquestra Sinfónica de Sopros de Oita em Aveiro;
22 de Agosto – Interrupção de Trânsito na Rua José Estêvão;
24 de Agosto – Convite para a Reunião Pública – 27 de Agosto;
27 de Agosto – Concurso “Averio Jovem Criador 2007” apresenta cinco áreas artísticas;
27 de Agosto – Aurore de Sousa expõe no Teatro Aveirense;
28 de Agosto – Concerto na Praça da República esta Quinta-feira, dia 30 de Agosto;
28 de Agosto – Inscrições para o Atelier de Fotografia Estenpeica abertas até 31 de Agosto;
28 de Agosto – Concurso de Bandas’07 convida-te a participar na “Juv.Move”;
28 de Agosto – “Encontro de Contos, troca de Saberes” realiza-se no dia 29 de Agosto no Pólo de
Leitura de Esgueira;
29 de Agosto – Câmara Municipal de Aveiro projecta filmes sobre música;
29 de Agosto – Workshop “Be a DJ” com inscrições até 5 de Setembro;
29 de Agosto – Cena Café propõe “Mano – O Silêncio das Notas” em Setembro;
30 de Agosto – A freguesia de São Bernardo recebe “Artes na Freguesia”;
30 de Agosto – 12ª Exposição Canina Nacional de Aveiro – 8 e 9 de Setembro;
31 de Agosto – Programação da Casa Municipal da Cultura para Setembro;
31 de Agosto – Workshop de Musicoterapia tem inscrições abertas até 11 de Setembro.
Setembro 2007
3 de Setembro – “Chá com… Poesia Popular” e “Momo e Jojo” são as propostas da Casa da Cultura
para os dias 12 e 19 de Setembro – inscrições;
3 de Setembro – Feira Artes e Ofícios – 9 de Setembro;
4 de Setembro – Acção de Fiscalização a Estabelecimentos pela Polícia Municipal de Aveiro,
5 de Setembro – Novo Vereador com funções atribuídas;
5 de Setembro – I Feira das Vindimas e alteração do local da Feira Artes e Ofícios;
5 de Setembro – Convite para a Inauguração da Exposição de Pintura “Novos Horizontes” de Zé
Penicheiro;
6 de Setembro – Visitas guiadas promovidas pelo Museu da Cidade;
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7 de Setembro – Inscrições abertas para o “1º Atelier de Bricolage” destinado aos moradores na
Urbanização de Santiago;
7 de Setembro – Interrupção de trânsito no próximo Domingo, dia 9 de Setembro;
10 de Setembro – Jornadas de História Local: Património Documental, o Acesso às fontes na Era
Digital;
10 de Setembro – Oliveirinha recebe “Artes na Freguesia” no dia 15 de Setembro;
10 de Setembro – Élio Maia assume presidência do Conselho de Administração da EMA, E.M.;
11 de Setembro – Regata “Interpescas / Sporting Clube de Aveiro “ de modelos à vela;
11 de Setembro – Concurso de Fotografia “Juv.move” – Regulamento;
12 de Setembro – “Juv.move” – Semana da Juventude de Aveiro arranca no dia 22 de Setembro;
12 de Setembro – Participação da Câmara Municipal de Aveiro na Feira Internacional do Sal em Cádis
– Espanha;
12 de Setembro – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do Dia Europeu Sem
Carros;
12 de Setembro – Interrupção de trânsito na Rua José Estêvão no dia 14 de Setembro;
13 de Setembro – Apresentação do Dia Europeu Sem Carros – 22 de Setembro;
13 de Setembro – Workshop de Iniciação ao Sistema de Escrita Braille;
17 de Setembro – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação da “Juv.move” – Semana
da Juventude de Aveiro;
17 de Setembro – Interrupção de trânsito na Rua Homem Cristo Filho no dia 20 de Setembro;
17 de Setembro – Visita de 6000 idosos de Santo Tirso a Aveiro no dia 22 de Setembro;
17 de Setembro – Feira das Velharias;
18 de Setembro – “Juv.move” – Semana da Juventude de Aveiro arranca no próximo dia 22 de
Setembro;
18 de Setembro – Câmara Municipal aprova condições de venda de Habitações Sociais propriedade
do Município de Aveiro;
18 de Setembro – Câmara Municipal de Aveiro mantém os mesmos valores das Taxas do Imposto
Municipal sobre Imóveis para 2008;
19 de Setembro – Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro vai reunir 102 obras de 83
artistas;
19 de Setembro – “Juv.move” – Semana da Juventude de Aveiro promove várias actividades
educativas;
19 de Setembro – Proibição do Consumo de Tabaco nos edifícios municipais;
19 de Setembro – No dia sem carros adira à iniciativa “À Boleia”;
19 de Setembro – Convite para Reunião Pública e Assembleia Municipal de Aveiro – dia 24 de
Setembro;
20 de Setembro – Interrupções de trânsito no Dia Europeu sem carros;
20 de Setembro – “Viver a Idade” comemora o Dia Mundial do Turismo – 27 de Setembro;
20 de Setembro – Concurso de Fotografia “Diálogos Instantâneos” nas Jornadas Europeias do
Património – 28, 29 e 30 de Setembro;
21 de Setembro – Horário de Inverno da Biblioteca Municipal de Aveiro;
24 de Setembro – Interrupção de trânsito nos dias 25 e 26 de Setembro;
24 de Setembro – Inscrições para a Oficina de Pintura a Óleo sobre “Luz e natureza Morta”;
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24 de Setembro – Conversas Abertas na Semana da Juventude nos dias 24 e 26 de Setembro;
24 de Setembro – Élio Maia anuncia Protocolo para a Criação do Campus da Justiça em Aveiro e
cedência do Edifício Fernando Távora para a instalação de tribunais;
25 de Setembro – Câmara Municipal atribui Voto de Louvor ao “Núcleo de basebol e Softol da
Associação Académica da Universidade de Aveiro”;
25 de Setembro – Convite para Sessão de Abertura das Jornadas de História Local: Património
Documental, o Acesso às Fontes na Era Digital”;
25 de Setembro – Convite para a Inauguração da Exposição de José Isidro;
25 de Setembro – Casa Municipal da Cultura dá especial destaque à Música;
26 de Setembro – “Oficina Criativa” e “Chá com… Música Tradicional” aceitam inscrições;
26 de Setembro – Convite para lançamento do Cartão Jovem Municipal e do Guia Jovem;
26 de Setembro – Convite para a assinatura do Protocolo para a Criação do Campus da Justiça em
Aveiro e cedência do Edifício Fernando Távora para a instalação de tribunais;
26 de Setembro – Interrupção de trânsito na Rua São Sebastião;
26 de Setembro – Câmara Municipal adere às Jornadas Europeias do Património – 28, 29 e 30 de
Setembro;
26 de Setembro – Convite para entrega da renovação do Certificado “Restauração Ecológica”;
27 de Setembro – Câmara Municipal de Aveiro comemora o Dia Mundial da Música – 1 de Outubro;
27 de Setembro – Aveiro adere às Comemorações do Dia Mundial do Coração – 30 de Setembro;
27 de Setembro – Interrupção de Trânsito na Rua Von Haff;
28 de Setembro – Concurso de Bandas ’07 apresenta os seis melhores grupos nos dias 28 e 29 de
Setembro;
28 de Setembro – Interrupção de trânsito na Rua José Estêvão, freguesia da Vera Cruz;
28 de Setembro – Câmara Municipal de Aveiro e Ministro da Justiça assinam Protocolo para a Criação
do Campus da Justiça em Aveiro.
Outubro 2007
1 de Outubro – “Viver a Idade” comemora o Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da Música;
2 de Outubro – Câmara Municipal de Aveiro associa-se ao Aniversário do I Congresso Republicano de
Aveiro e comemora o Dia da Implantação da República;
2 de Outubro – Condicionamento de trânsito e interdição de estacionamento na Rua Direita e na Rua
de Areais de Vilar no dia 5 de Outubro;
2 de Outubro – Circuito de Automóveis Clássicos passa por Aveiro no dia 4 de Outubro;
3 de Outubro – Interrupção de trânsito no arruamento adjacente ao Parque de São João e Canal das
Pirâmides (em direcção à antiga lota da Cidade de Aveiro);
3 de Outubro – Acção de Sensibilização / Esclarecimento amanhã, dia 4 de Outubro;
4 de Outubro – Inscrições Abertas para a Sessão Informativa sobre os Benefícios de uma Alimentação
Saudável – Dia Mundial da Alimentação;
4 de Outubro – Workshop “Educar com Música… em Casa” tem inscrições abertas até 19 de Outubro;
4 de Outubro – Aveiro vai recriar Fabrico Tradicional de Adobe;
8 de Outubro - Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do Curso de Formação de
Actores;
8 de Outubro – “Encontro de Contos, troca de Saberes” realiza-se no dia 10 de Outubro, no Pólo de
Leitura de Esgueira;
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8 de Outubro – Feira Artes e Ofícios – 14 de Outubro;
8 de Outubro – Câmara Municipal de Aveiro aprova memorando de entendimento com o Sport Clube
Beira Mar;
9 de Outubro – Convite para inauguração da Exposição “Construções em Terra em Aveiro… e no resto
do mundo e utensílios no Fabrico Tradicional do Adobe”;
9 de Outubro – Fabrico Tradicional do Adobe será recriado em Oliveirinha;
10 de Outubro – Interrupção de trânsito na Avenida 5 de Outubro no dia 12 de Outubro;
10 de Outubro – Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro;
11 de Outubro – Aveiro recebeu visita de Prefeito e Vereador da Prefeitura de Pelotas;
12 de Outubro – Ciclo de Conferências “Aveirenses Ilustres” inicia no dia 15 de Outubro;
12 de Outubro – Interrupções de trânsito nos dias 15 e 17 de Outubro;
12 de Outubro – Convite para a primeira Conferência do Ciclo de Conferências “Aveirenses Ilustres”;
13 de Outubro – Exposição “Aveiro, Projecto Fotográfico” de Luís Oliveira Santos patente de 12 de
Outubro a 4 de Novembro;
15 de Outubro – Conferência “Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento da Ilha do
Príncipe” realiza-se dia 20 de Outubro;
15 de Outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza é comemorado em Aveiro;
15 de Outubro – Projecto “FelizIdade” recomeçou dia 15 de Outubro;
16 de Outubro – No dia 24 de Outubro há Workshop de Música na Casa da Cultura;
16 de Outubro – Alterações ao trânsito na Rua do Brejo e no arruamento situado entre a Rotunda do
Glicínias e a Rua Direita – freguesia de Aradas;
17 de Outubro – Presidente do Governo Regional da Ilha do príncipe visita Aveiro;
18 de Outubro – Convite para Reunião Pública – 22 de Outubro;
18 de Outubro – II Encontro de São Gonçalinho – À Descoberta da festa de São Gonçalinho” –
Concursos de Criatividade;
19 de Outubro – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação das Comemorações do Dia
do Voluntariado Missionário Internacional;
19 de Outubro . Conferência “Cidade. Arquitectura. Fotografia. Arte Contemporânea” no dia 26 de
Outubro;
23 de Outubro – Comemorações do Dia do Voluntariado Missionário Internacional concentram-se em
Aveiro;
23 de Outubro – Feira das Velharias – 28 de Outubro;
23 de Outubro – Exposição de Pinturas “Percurso(s)” de Artur Fino estará patente de 27 de Outubro
a 18 de Novembro na Galeria da Capitania;
23 de Outubro – Câmara Municipal de Aveiro aprova Taxas de Derrama e Taxa Municipal de Direitos
de Passagem para 2008;
24 de Outubro – “Aveirenses Ilustres” dá a conhecer António Gomes da Rocha Madahíl;
24 de Outubro – “Viver com… Segurança” aceita inscrições até 15 de Novembro;
24 de Outubro – Inscrições para Workshop “O que é Cinema”;
25 de Outubro – Conferência “A Imagem Arquitectura. A Imagem Território” no dia 2 de Novembro;
25 de Outubro – Exposição “Juv.move” até 31 de Outubro;
26 de Outubro – Serviços Municipalizados de Aveiro oferecem um novo serviço – Balcão Digital;
26 de Outubro – Concurso “São Gonçalinho – Imagem Viva” com inscrições até 15 de Novembro;
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26 de Outubro – Exposição dos Trabalhos resultantes da Oficina de Pintura a Acrílico;
26 de Outubro – Inscrições para a Oficina de Retrato de 29 de Outubro a 16 de Novembro;
27 de Outubro – Concurso de Bandas ’07 conhece vencedor;
29 de Outubro – Câmara Municipal de Aveiro aprova empréstimo, a Constituição de Sociedade
Pública-Privada e Aumento de Capital Social da PDA;
30 de Outubro – Inscrições para o Workshop de Pintura “Dar Cor à Vida” até 16 de Novembro.
Novembro 2007
2 de Novembro – “Semana do Mel” realiza-se de 5 a 11 de Novembro em Aveiro com Feira do Mel
nos dias 10 e 11 de Novembro;
5 de Novembro – Magusto no Mercado Manuel Firmino;
5 de Novembro – Câmara Municipal de Aveiro aprova Projecto de Regulamento das Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada do Município de Aveiro;
6 de Novembro – Inauguração da Exposição “Traços Espontâneos da Mão Humana” no dia 9 de
Novembro;
6 de Novembro – Feira Artes e Ofícios – 11 de Novembro;
6 de Novembro – Campanha de Solidariedade “Dar por um Sorriso” – de 12 de Novembro a 7 de
Dezembro;
6 de Novembro – Sexta-feira há Conferência “A Animação no Japão – Nova Geração de Artistas
Japoneses de Anime”;
7 de Novembro – As freguesias de Eirol e Aradas recebem “Artes na Freguesia”;
7 de Novembro – Câmara Municipal de Aveiro abre período de participação dos cidadãos na
elaboração das Grandes Opções do Plano para 2008;
8 de Novembro – Concurso “São Gonçalinho – Conta um conto, acrescenta um ponto…” com
inscrições abertas até 30 de Novembro;
8 de Novembro – Bienal Internacional e Cerâmica Artística de Aveiro institui a cidade como Centro
de Cerâmica Artística;
8 de Novembro – Interrupção de trânsito na Rua dos Marnotos – Bairro da Beira-Mar, freguesia da
Vera Cruz;
8 de Novembro – “Viver a Idade” organiza Magusto Comunitário no dia 14 de Novembro;
8 de Novembro – “Minigalitos” promove Encontro de Minibasquete no dia 11 de Novembro;
08 de Novembro – “Project Bar” apresenta filmes de 19 de Novembro a 3 de Dezembro;
12 de Novembro – Trabalhos da Oficina de Pintura a Óleo em exposição;
12 de Novembro – Dia Internacional da Tolerância é comemorado em Aveiro;
12 de Novembro – Convite para a Cerimónia de entrega da Chave da Casa Major Pessoa – 13 de
Novembro;
13 de Novembro – Convite para Reunião Pública – 19 de Novembro;
13 de Novembro – “Aveirenses Ilustres” homenageia José Estêvão Coelho de Magalhães;
13 de Novembro – Casa Major Pessoa, Futuro Museu de Arte Nova recebeu Chave e primeira visita
oficial;
14 de Novembro – Convite para a assinatura dos Protocolos do Projecto de Requalificação Urbana da
Praça do Peixe entre a Câmara e parceiros privados;
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14 de Novembro – Convite – Conferência de Imprensa de apresentação da Convenção Internacional
de Actividade Física “O Corpo em Movimento” e da DespoLazer – Feira de Desporto, Saúde e
Lazer;
16 de Novembro – Praça do Peixe vai ser requalificada;
19 de Novembro – “Camões é um Poeta Rap” acontece na Biblioteca Municipal de Aveiro no dia 21
de Novembro;
19 de Novembro – Agência do Baixo Vouga apresentada em Reunião de Câmara;
20 de Novembro – Convenção Internacional de Actividade Física e Despolazer Aveiro 07 têm lugar
nos dias 24 e 25 de Novembro;
20 de Novembro – Unidade Móvel do Projecto Ria intervém junto da prostituição;
20 de Novembro – Feira das Velharias – 25 de Novembro;
20 de Novembro – II Encontro de São Gonçalinho –À Descoberta da festa” realiza-se no dia 24 de
Novembro;
21 de Novembro – Inauguração da exposição dos trabalhos do concurso “Aveiro Jovem Criador”;
21 de Novembro – Câmara retoma publicação do Boletim Municipal de Cultura;
21 de Novembro – “Dinamização da Biblioteca Escolar” é a proposta da Autarquia;
22 de Novembro – Inscrições para “Férias na casa – Natal 07” de 26 de Novembro a 12 de Dezembro;
22 de Novembro – Nos dias 29 e 30 de Novembro realiza-se a Acção de Formação “Literatura na
Internet – Um Mundo em que os Livros não têm cheiro”;
23 de Novembro – Vencedores do Concurso “Aveiro Jovem Criador 2007”;
23 de Novembro – Inscrições até 30 de Novembro para a Exposição Digital de Fotografias “Ser
Diferente em Aveiro – Barreiras e Acessibilidades”;
23 de Novembro – Convite para simulacro de fuga de gás – 24 de Novembro;
26 de Novembro – Câmara Municipal de Aveiro abre período de Consulta Pública para o trânsito na
Zona da Beira Mar;
26 de Novembro – Cinema à 5º apresenta Filmes do Fantasporto;
27 de Novembro – Animação de Natal 2007 – de 5 de Dezembro a 1 de Janeiro;
27 de Novembro – Concurso “São Gonçalinho – Cavacas cheias de Arte e Imaginação”com inscrições
até 18 de Dezembro;
28 de Novembro – Proiecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro faz balanço;
28 de Novembro – Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro une obras de dezenas de
Artistas em Aveiro;
29 de Novembro – Ludoteca anima o Natal em Aveiro – de 7 a 20 de Dezembro;
29 de Novembro – Câmara Municipal de Aveiro prepara “Viver Diferente”;
29 de Novembro – Convite para Cerimónia de entrega dos Donativos da Campanha “Dar por um
Sorriso”.
Dezembro 2007
3 de Dezembro – Inscrições para “Natal.Gifts” – Workshops de Postais e Prendas de Natal;
3 de Dezembro – Convite para a Conferência de Imprensa de apresentação da Bienal Internacional
de Cerâmica Artística de Aveiro;
3 de Dezembro – Feira de Artes e Ofícios – 9 de Dezembro;
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3 de Dezembro – Câmara Municipal de Aveiro marca Reunião Extraordinária;
4 de Dezembro – Convite para Apresentação Pública do Protocolo de Colaboração entre Cerciav e
Aida;
4 de Dezembro – Entrega dos prémios e certificados de participação de várias acções promovidas
pela autarquia na área da Habitação Social;
5 de Dezembro – Mário Ferreira Duarte é o próximo aveirense homenageado;
5 de Dezembro – Sessão de Esclarecimento “Livro de Reclamações” e “Contratos de Consumo” no
dia 7 de Dezembro;
5 de Dezembro - Convite para a Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de
Aveiro e o Instituto Nacional para a Reabilitação;
5 de Dezembro – VI Simpósio de Desporto: Educação e Treino realiza-se este Sábado, dia 8 de
Dezembro;
6 de Dezembro – Interrupção de trânsito na Rua das Andorinhas – freguesia de Esgueira;
6 de Dezembro – Protocolo de Colaboração entre Cerciav e Aida;
6 de Dezembro – Convite para inauguração da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro;
6 de Dezembro – Elementos do PS abandonam Reunião Privada de Câmara;
7 de Dezembro – Convite para a Cerimónia de entrega de Donativo;
10 de Dezembro – Concerto Coral no dia 15 de Dezembro;
10 de Dezembro – Concurso “Esplanada + In” com inscrições até 17 de Dezembro;
10 de Dezembro – Palestra “Portugal na época da Abertura da Barra de Aveiro” realiza-se no dia 15
de Dezembro;
11 de Dezembro – Inscrições para a Oficina de Língua Gestual – nível III;
11 de Dezembro – Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro altera horário de exposição e
promove palestra no Sábado;
11 de Dezembro – Foram recebidas 27 sugestões para as Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2008;
12 de Dezembro – Sessão de Esclarecimento “Livro de Reclamações” e “Contratos de Consumo”
realiza-se Sábado, em Eixo;
12 de Dezembro – Convite para a Reunião Pública – 17 de Dezembro;
12 de Dezembro – Alargamento do Horário de funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais,
Bares e Restaurantes na Quadra Natalícia;
13 de Dezembro – “Visitar, conhecer, aprender” realiza-se nos dias 17, 19 e 21 de Dezembro;
14 de Dezembro – Convite para Declaração da Câmara Municipal de Aveiro sobre as Grandes Opções
do Plano e Orçamento;
17 de Dezembro – Convite para Cerimónia de entrega dos Donativos da Campanha “Dar por um
Sorriso”;
17 de Dezembro – “Viver a Idade” organiza Festa de Natal para cerca de 300 idosos do Concelho;
17 de Dezembro – Interrupção de trânsito no arruamento paralelo à Av.ª Artur Ravara entre o
Mercado de Santiago e a Estação de Serviço;
18 de Dezembro – Serviços Municipais encerrados nos dias 21 e 24 de Dezembro;
18 de Dezembro – Feira das Velharias – 23 de Dezembro;
19 de Dezembro – Este Sábado vai haver Bolo Rei nos Mercados;
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20 de Dezembro – Câmara Municipal de Aveiro aprova novos contratos programa com os Clubes
Desportivos;
20 de Dezembro – Banco de Voluntariado de Aveiro é formalizado;
26 de Dezembro – Cartão Jovem Municipal Euro<26 pode ser comprado a partir de 27 de Dezembro.
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6.13. – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
___________________________________________________________________________________
Após a tragédia nacional dos Incêndios dos últimos anos e devido à riqueza que o Sector
Florestal constitui para o país, houve necessidade de reformular a legislação deste sector, e
desta forma foram atribuídas novas competências aos Municípios.
No ano de 2006 surgiu o Decreto – Lei n.º 128 / 2006 de 28 de Junho que estabelece as medidas
e acções a implementar no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios
que veio em substituição do Decreto – Lei n.º 156/2004, de 30 Junho o qual foi revogado na
medida em que apresentava conceitos desajustados. Entre outras orientações e medidas,
estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) enquanto competência das Comissões Municipais de Defesa da Floresta
contra Incêndios.
Neste contexto interessa referir que os Gabinetes Técnico Florestais surgem de um protocolo
celebrado entre o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que visa a operacionalização do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios bem como a implementação das Comissões Municipais de
Defesa da Floresta contra Incêndios (Lei n. º 14/2004, de 8 de Maio). O Gabinete Técnico
Florestal é a estrutura técnica permanente de apoio às Comissões Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios – CMDFCI.
Foi celebrado no segundo semestre de 2006 o Acordo de Colaboração entre a Direcção Geral de
Recursos Florestais e o Município de Aveiro que tem por objecto assegurar o enquadramento
financeiro do apoio que a Direcção Geral dos Recursos Florestais prestará à Câmara Municipal,
para comparticipação do pagamento de pessoal técnico habilitado e para despesas de
funcionamento do Gabinete Técnico Florestal.
O Gabinete Técnico Florestal foi activado no dia 3 de Julho de 2006 com a presença de um
Técnico Superior de 2.ª classe de Engenharia Florestal e tem desenvolvido as seguintes tarefas:
o Tarefas de Planeamento
- Elaboração e posterior actualização do Plano de Defesa da Floresta;
- Participação nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do
município e nas questões de protecção civil.
o Tarefas Operacionais
- Acompanhamento dos Programas de Acção previstos no Plano de Defesa da Floresta;
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- Centralização da informação relativa aos Incêndios Florestais;
- Relacionamento com as entidades, públicas e privadas envolvidas directa e
indirectamente nas acções de Prevenção e Defesa da Floresta Contra Incêndios, como a
Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF); Federação dos Produtores Florestais de
Portugal (FPFP); Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB); Associação
Florestal do Baixo Vouga (AFBV); Forestis – Associação Florestal de Portugal; Corporações
de Bombeiros; Guarda Nacional Republicana, concretamente Serviço de Protecção da
Natureza e Ambiente – SEPNA – e Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro – GIPS;
Policia de Segurança Pública (PSP); Juntas de Freguesia; Centro Distrital de Operações de
Socorro (CDOS); Regimento de Infantaria N.º 10 e ainda Estradas de Portugal – EP; Autoestradas do Norte – AENOR; Auto-estradas de Portugal – BRISA; Rede Ferroviária Nacional –
REFER; Electricidade de Portugal – EDP; Portugal Telecom – PT; etc.
- Promoção do cumprimento do estabelecido no Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de
Junho, relativamente às competências dos municípios;
o Tarefas Administrativas
- Gestão de Bases de Dados
- Construção e Gestão de Sistemas de Informação Geográfica de Defesa da Floresta
Contra Incêndios;
- Emissão de Propostas e Pareceres no âmbito das medidas e acções de Defesa da
Floresta Contra Incêndios;
- Constituição de Dossier actualizado com a Legislação relevante para o sector florestal.
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS:
Ö Constituição
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Aveiro foi constituída
no dia 22 de Setembro de 2005, integrando as seguintes entidades:
o Câmara Municipal de Aveiro (Eng. Carlos Santos; Vereador com o Pelouro da Protecção Civil)
o Regimento de Infantaria N.º 10 (Oficial João Carlos de Miranda Saborano)
o Associação Florestal do Baixo Vouga (Eng. Luís Sarabando Rocha)
o Bombeiros Novos de Aveiro (Comandante António José Marques)
o Bombeiros Velhos de Aveiro (Comandante Luís Alberto Esteves)
o Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil (Comissário Fernando Lopes)
o Direcção Geral de Recursos Florestais (Eng.º Rui Rosmaninho)
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o Guarda Nacional Republicana (Tenente Henrique Faria)
o
o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (Eng. Gilberto Silva)
o Polícia de Segurança Pública (Comissário Sérgio Loureiro)
o Representante das Juntas de Freguesia na CMDFCI (Presidente Junta Freguesia
Oliveirinha - Armando Vieira)

Ö Reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Reunião

Data

1

1-Junho-2007

Ordem de Trabalhos
- Apresentação e Discussão do Plano Operacional de Aveiro; Outros assuntos.
- Resumo da Época Critica de Incêndios 2007;

2

23-Outubro-2007

- Apresentação e Discussão das actualizações referentes ao Plano de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Aveiro;
- Outros assuntos.
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PLANOS ELABORADOS E ENTREGUES À DIRECÇÂO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS
1. Plano Operacional Municipal (POM) – aprovado na reunião de Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios no dia 1 de Junho de 2007.
O Plano foi elaborado com base nas Normas Para a Elaboração do Plano Operacional
Municipal – POM – da Direcção Geral dos Recursos Florestais de acordo com a Resolução de
Concelho de Ministros n.º 65 / 2006, de 26 de Maio de 2006.
Este documento legal atribui competências ás Comissões Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, que apoiadas pelos Gabinete Técnicos Florestais deverão desenvolver o
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – PMDFCI – onde está contido este
Plano Operacional.
Deste modo, a operacionalização dos PMDFCI, em particular para acções de vigilância;
detecção; fiscalização; 1.ª intervenção; combate; rescaldo e vigilância pós-rescaldo, é
concretizada através deste Plano Operacional Municipal, que particulariza a execução
destas acções.
Este plano é um instrumento capaz de aglutinar as acções de Defesa da Floresta Contra
Incêndios que as Corporações de Bombeiros; Guarda Nacional Republicana; Protecção Civil;
Direcção Geral dos Recursos Florestais e Juntas de Freguesia, bem como a própria Câmara
Municipal pretendem vir a realizar nos espaços florestais, estrategicamente prioritários,
em termos de prevenção florestal, concretamente zonas classificadas com risco
(perigosidade) de incêndio elevadas e muito elevadas.
O POM assumiu como período temporal para a concretização das acções previstas o período
que decorreu desde 1 de Junho de 2007 e terminou a 30 de Setembro de 2007, coincidindo
assim com o Período Crítico de Incêndios, definido pela Portaria 755/ 2007, de 29 de Junho
de 2007.
Este plano é actualizado anualmente.
2. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – a Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Aveiro reuniu uma vez com o intuito de discutir as
actualizações reflectidas no Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Este plano visa a prevenção e defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente através
de acções de gestão de combustível nas faixas adjacentes a edificações; aglomerados
populacionais; polígonos industriais; rede viária; rede eléctrica e ferroviária, assim como
outras infra-estruturas como por exemplo fábricas e parques de campismo. Contempla
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também o levantamento dos pontos de água, bem como rede viária florestal, acções de
sensibilização

e estimativa orçamental para as diferentes acções delineadas neste

documento.
A parte referente ao diagnóstico, propriamente dito, contempla as temáticas relacionadas
com a caracterização física, climática, da população, uso do solo e zonas especiais e
análise do histórico e da causalidade dos incêndios florestais no Concelho de Aveiro.
O plano assenta em 5 eixos estratégicos definidos no Plano Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, onde são definidas metas e objectivos concretos que assumem um
período temporal para a concretização das acções previstas, de cinco anos.
A estrutura definitiva para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
– PMDFCI – veio a ser regulamentada através da recente Portaria 1139 / 2006 de 25 de
Outubro que revoga a Portaria 1185/2004, de 15 de Setembro.
As alterações tiveram em conta a recente cobertura de ortofotomapas do Concelho
de Aveiro (voo da DGRF / IGP – 2005/2006), adquirida pela CMA, que permitiu cartografar
fidedignamente as faixas de gestão de combustível, bem como outras infra-estruturas que
incorporam a rede de defesa da floresta contra incêndios e os pontos de água.
Foram redefinidos os aglomerados populacionais; polígonos industriais e as
edificações com o intuito de aproximar a cartografia definida à realidade Concelhia.
Foi ainda afinada, tendo subjacente as orientações metodológicas da Direcção Geral dos
Recursos Florestais e a informação contida no Plano Director Municipal, a cartografia de
combustíveis florestais; de perigosidade de incêndio florestal; de risco de incêndio florestal
e prioridades de defesa.
Em conjunto com as entidades responsáveis pela gestão de combustível (corte total ou
parcial e remoção da biomassa vegetal) nas faixas laterais de terreno contíguos à Rede de
Estradas Nacionais e Regionais, assim como Rede Ferroviária e Rede Eléctrica, foram
ajustadas as metas e objectivos a concretizar no período temporal de vigência do PMDFCI.
A estimativa orçamental espelhada neste instrumento de planeamento também sofreu
ajustes.
O plano assenta em 5 eixos estratégicos definidos no Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, onde são definidas metas e objectivos concretos que assumem
um período temporal para a concretização das acções previstas de cinco anos.
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CANDIDATURAS / PROJECTOS:
1. Voluntariado Jovem Para as Florestas (Resolução do Conselho de Ministros N.º 63/2005)
O Município de Aveiro através do Gabinete Técnico Florestal e de acordo com as
orientações emanadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
apresentou candidatura no Instituto Português da Juventude de Aveiro (IPJ) para o
programa “Voluntariado Jovem para as Florestas” cujo o período de acção teve início a 01
de Julho de 2007 e terminou a 15 de Setembro de 2007 com um total de 32 jovem
envolvidos, ou seja um acréscimo de 13 jovens, comparativamente ao ano de 2006, onde
estiveram envolvidos 19 jovens.
Na quinzena de 16 a 31 de Agosto, conforme explicita o quadro seguinte, foi reforçada a
vigilância móvel, a Norte, concretamente na Freguesia de Esgueira e Cacia, com um grupo
de 6 jovens distribuídos pelo período da manhã e da tarde.
No total estiveram envolvidos 32 jovens, distribuídos por 6 grupos, ao longo do período que
decorreu de 01 de Julho a 15 de Setembro de 2007.
Os Voluntários Jovens tiveram um papel fundamental sobretudo na:
o

Sensibilização e Esclarecimento da População;

o

Combater a falta de cobertura pela Rede Nacional dos Postos de Vigia e deste modo
visualizarem zonas de sombra e críticas face aos incêndios florestais;

o

Diminuição do número de ocorrências, através da informação e visualização de
eventuais comportamentos estranhos por parte da população.

o

Ocupação do tempo livre dos jovens
E desenvolveram as seguintes actividades:

o

Detecção de colunas de fumo, procedendo ao preenchimento de um relatório de
ocorrências.

o

Articulação com o Centro Distrital de Operações de Socorro através do nº de
emergência de incêndios florestais – 117.

o

Alertar para eventuais pistas, nomeadamente comportamentos estranhos da
população, como por exemplo, deposição de lixos ou outros objectos na floresta e
movimentos suspeitos de pessoas nas zonas florestais.
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VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS 2007:
PERÍODO ACÇÃO (01/07 -15/07)

GRUPO 1

OLIVEIRINHA / N.ª Sr.ª FÁTIMA / REQUEIXO / EIROL
Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)

4 Elementos

PERÍODO ACÇÃO (16/07-31/07)

GRUPO 2

OLIVEIRINHA / N.ª Sr.ª FÁTIMA / REQUEIXO / EIROL

3 Elementos

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)
PERÍODO ACÇÃO (01/08 – 15/08)

GRUPO 3

OLIVEIRINHA / N.ª Sr.ª FÁTIMA / REQUEIXO / EIROL

3 Elementos

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)
PERÍODO ACÇÃO (16/08 – 31/08)

GRUPO 4

OLIVEIRINHA / N.ª Sr.ª FÁTIMA / REQUEIXO / EIROL

3 Elementos

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)
PERÍODO ACÇÃO (16/08 – 31/08)

GRUPO 5

ESGUEIRA E CACIA

3 Elementos

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)
PERÍODO ACÇÃO (01/09 – 15/09)

GRUPO 6

OLIVEIRINHA / N.ª Sr.ª FÁTIMA / REQUEIXO / EIROL

3 Elementos

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)

TOTAL JOVENS ENVOLVIDOS: 32, visto que 5 dos elementos desenvolveram actividades em mais do que

um período.

2. Candidatura

aos

Programas

Ocupacionais

(POC)

–

Despacho

conjunto

n.º456/2006 do Ministério da Administração Interna / Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social
No total foram integrados 12 elementos na Divisão de Jardins e Parques Verdes
concretamente ao Sector de Higiene e Limpeza desta Autarquia cujo objectivo foi a
realização de tarefas de gestão de combustível (corte parcial ou total e remoção da
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biomassa vegetal) nas faixas laterais de terreno, numa largura não inferior a 10
metros, contíguo à Rede de Estradas Municipais, grande parte na Freguesia de
Esgueira, cuja competência, de acordo com o n.º1 do artigo 15.º do Decreto – Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho é da Câmara Municipal de Aveiro.
O período de acção para este projecto decorreu de 21 de Maio a 31 de Outubro de
2007, ao que corresponde um total de 115 dias úteis.
Primeiramente foram seleccionados 4 elementos, constituindo-se o GRUPO
1, que iniciaram funções no dia 21 de Maio. No dia 4 de Junho iniciaram funções um
2.º GRUPO, também constituído por 4 elementos. Até ao dia 6 de Julho participarem
nestas tarefas 8 elementos, pelo que, a partir desse dia, existiram algumas
desistências, tendo vindo a ser substituídos, os desistentes, por novos destinatários
aos Programas Ocupacionais.
No total foram intervencionados aproximadamente 5 hectares, cujos locais
alvo de intervenção se concentraram nas Freguesias de Cacia; Esgueira e Santa
Joana, nomeadamente nos terrenos contíguos aos arruamentos descritos no quadro
abaixo.
Coordenado com as respectivas Juntas de Freguesia e tendo em conta o
período das acções a levar a cabo foram afixados AVISOS prévios, com antecedência
de 10 dias, em locais estilo.
ÁREA INTERVENCIONADA EM 2007:
AREA
FREGUESIA

Cacia

NOME

(ha)

ZITaboeira - Rua das Fontainhas

0,104

ZITaboeira - Rua das Fontainhas

0,113

Fontainhas - Matadouro Regional de
Aveiro

Esgueira

0,417

Fontainhas - Rotunda da Impor 2000

0,065

ZITaboeira - Rua das Fontainhas

0,705

ZITaboeira

0,629

Bela Vista - Rua da Boavista

0,275

Bela Vista - Rua da Bela Vista

0,558

Bela Vista - Rua Sr.ª dos Anjos

0,221

Bela Vista - Travessa da Liberdade

0,109
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Travessa da Republica

0,017

Mataducos - Rua do Bero

0,333

Mataducos - Rua do Vero

0,343

Rua Sergio Vieira de Melo

0,076

Caminho Sergio Vieira de Melo

0,243

Rua da Republica

0,457

Travessa da Republica

0,017

Travessa da Liberdade - Bela Vista

0,109

Rua da Republica

0,022

Santa
Joana

TOTAL

4,813

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO

o

Organização e dinamização da Festa da Floresta, no dia 21 de Março de 2007,
conjuntamente com as entidades representantes da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta

Contra

Incêndios,

supra

mencionadas,

colaborando

e

participando

activamente a Junta de Freguesia da Glória e algumas divisões da Câmara Municipal
de Aveiro, designadamente a da Educação; Protecção Civil; Juventude; Acção
Cultural; Parques Jardins e Espaços Verdes.
Os festejos referentes ao Dia Mundial da Floresta e subordinados à temática da
Prevenção e Defesa da Floresta Contra Incêndios coincidiram com a Semana Verde,
promovida pela Divisão de Ambiente da Autarquia.
No período da manhã as acções; actividades foram direccionadas para o
Agrupamento de Escolas de Eixo e decorreram na Quinta de São Francisco, em Eixo,
onde funciona o Instituto de Investigação da Floresta e Papel – RAIZ.
No período da tarde os festejos tiveram lugar no Parque da Cidade - D. Pedro e
foram direccionados para o Agrupamento de Escolas de Aveiro.
No total desta iniciativa participaram cerca de 1000 crianças.

o

O Gabinete Técnico Florestal em conjunto com a Associação Florestal do Baixo Vouga
dinamizou a campanha de sensibilização promovida pela Direcção Geral dos Recursos
Florestais “Portugal Sem Fogos Depende de Todos” através de reunião realizada na sede da
Junta de Freguesia de Eixo, no dia 03 de Agosto de 2007. Os assuntos tratados prenderam-se
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com a Prevenção Florestal; Gestão e Ordenamento do Território Florestal; Fiscalização; Casos
Práticos aplicados ao D.L 124/2006, de 28 de Junho.

As entidades participantes nesta acção foram: GNR /SEPNA – Serviço de Protecção da Natureza;
Associação Florestal do Baixo Vouga; Gabinete Técnico Florestal e Comando dos Bombeiros
Velhos de Aveiro.
ACCÕES DESENVOLVIDAS EM 2007:
FORMAÇÃO E TREINO

o

Biomassa Florestal - Uma oportunidade para a Valorização e Defesa da Floresta,
promovido pela FORESTIS – Associação Florestal de Portugal, na Universidade
Católica – Porto, no dia 8 de Março de 2007.

N.º

DATA

ACÇÕES

1

21-Março07

Sensibilização Escolar – Festa da Floresta –GTF / Divisão Educação / Divisão
Protecção Civil.
Esta acção decorreu na Semana Verde promovida pela Divisão de Ambiente.

2

17-Abril-07

Acção de Esclarecimento direccionada ao Departamento de Policia Municipal e
Protecção Civil – Apresentação e Discussão da Legislação relacionada com a temática
Florestal – Casos práticos.

1-Julho-07

Sensibilização dos Campistas; Turistas e utilizadores de Parques de Merendas e
Recreio – na óptica das acções de Educação Ambiental da Campanha “Bandeira
Azul”– afixação de cartazes nos parques de campismo, recreio e merendas do Concelho
e distribuição de folhetos informativos.

3

a
31-Setembro-07

4

5

3-Agosto-2007

o

Sensibilização da População em Geral – distribuição de folhetos informativos através
das Juntas de Freguesia; Voluntários Jovens; Espaços da CMA e outros locais pertinentes
para o efeito.
Acção de Esclarecimento e Sensibilização direccionada ao público em geral no
âmbito da Campanha “Portugal em Fogos Depende de Todos” – promovida pelo GTF
conjuntamente com a Associação Florestal do Baixo Vouga na Junta de Freguesia de
Eixo.

Clubes de Protecção Civil, promovido pela Autoridade Nacional de Protecção
Civil e Serviço Municipal de Protecção Civil, no Parque de Exposições de Aveiro,
no dia 14 de Março de 2007.

o

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e Planeamento
Municipal, promovido pela DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais, no
COTF – Centro de Operações e Técnicas Florestais na Lousã, no dia 19 de Abril
de 2007.
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o

Noções Básicas sobre Comportamento de Fogos Florestais, promovido pelo
Serviço Municipal de Protecção Civil, no Parque de Exposições de Aveiro, no dia
20 de Setembro de 2007.

ACTIVIDADES / TAREFAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
Ö Processos de Gestão de Combustíveis Florestais Confinantes com Edificações;
Aglomerados Populacionais; Fábricas e Polígonos Industriais:
No âmbito da aplicação do Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho recebeu este
Gabinete 76 processos relacionados com a limpeza de terrenos contíguos a
edificações dos quais 40 dos casos inseriam-se em espaços florestais definidos no
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e as restantes 36 exposições
referiam-se a terrenos inseridos em perímetro urbano e não classificados no PMDFCI
como espaços florestais.
Este últimos processos (36), depois de informados pelo Gabinete Técnico Florestal,
foram encaminhados para a Divisão de Ambiente, visto que o principal problema
associado à falta de corte e remoção da vegetação, se prendia com questões de
insalubridade.
Através da interpretação do Gráfico 1 percebe-se que dos 40 processos referentes à
gestão de combustível nos espaços florestais contíguos a edificações, remetidos para
o Gabinete Técnico Florestal, 21 foram resolvidos totalmente.
Existem 9 processos em fase de resolução, tendo os proprietários iniciado os trabalhos
de corte e remoção da biomassa vegetal, contudo existem ainda alguns contratempos
que não têm permitido a conclusão dos processos, como por exemplo articulação de
data para desvio do traçado de cabos de transporte e distribuição de energia eléctrica,
cuja responsabilidade é da EDP – Electricidade de Portugal ou da Portugal Telecom,
quando se trata de cabos para funcionamento do telefone. Outro dos contratempos
prendem-se com as condições climatéricas e também disponibilidade dos madeireiros,
quando é caso disso.
É conveniente referir que apesar dos restantes processos ainda não estarem
resolvidos, o aviso prévio aos proprietários dos espaços florestais foi realizado,
encontrando-se a maior parte dos processos para apreciação jurídica.
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GRÁFICO 1 - Processos Gestão de Combustível - Espaços Florestais Contíguos a Edificações

Não Resolvidos; 10

Totalmente resolvidos; 21

Parcialmente resolvidos; 9

Totalmente resolvidos

Parcialmente resolvidos

Não Resolvidos

Ö Pareceres técnicos relacionados com o lançamento de artefactos pirotécnicos no
contexto do licenciamento de festejos ao abrigo do Decreto – Lei n.º 310/2002, de
18 de Dezembro:
O Gabinete Técnico Florestal – GTF, intervém nestes licenciamentos, dando parecer
técnico

sobre o local de lançamento dos artefactos pirotécnicos e distâncias de

salvaguarda ao espaço florestal de acordo com o previsto no artigo 29.º do Decreto
– Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho ( Foguetes e outras formas de fogo).
Durante o ano de 2007 foram elaborados 30 pareceres técnicos relacionados com esta
matéria.
Ö Pareceres técnicos relacionados com acções de arborização – plantação ou
sementeira de espécies de rápido – (Decreto - Lei n.º 28039/1937 de 14 de
Setembro; Portaria n.º 528/89 de 11 de Novembro e Decreto - Lei n.º175/88, de 17
de Maio ):
Neste âmbito o Gabinete Técnico Florestal apoia tecnicamente os munícipes
informando das distâncias legais exigidas por lei, aconselhamento acerca das
espécies florestais mais adequadas ao terreno bem como compassos de plantação
entre outras questões técnicas.
No decorrer do ano de 2007 foram realizados 4 pareceres técnicos relacionados com esta
matéria.
Ö Pareceres técnicos relacionados com acções de destruição do revestimento
vegetal e acções de escavação que conduzam à alteração ao relevo natural e das
camadas do solo arável (Decreto – Lei n.º 139/89 de 28 de Abril):
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Sobre a matéria em apreço o Gabinete Técnico Florestal elaborou, ao longo de 2007,
4

pareceres técnicos.

Ö Pareceres técnicos no âmbito dos processos de gestão de combustível nos
terrenos contíguos a edificações:
Sobre a matéria em apreço o Gabinete Técnico Florestal elaborou, ao longo de 2007,
57 pareceres técnicos.
Ö Visitas de acompanhamento ao terreno
A maior parte das visitas ao terreno prenderam-se com a fiscalização do exposto nos
Autos de Queixa remetidos pela Divisão da Polícia Municipal e ainda o conteúdo
referido nas exposições dos munícipes por carta ou e-mail.
Acrescenta-se as visitas ao terreno para acompanhamento técnico das acções
levadas a cabo pelos privados, nomeadamente no que concerne à interpretação em
cenário real do Descrito no Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho.
É também prestado apoio técnico, pelo Gabinete Técnico Florestal, quando os
proprietários pretendem arborizar um terreno.
O Gabinete Técnico Florestal é sempre acompanhado pela Protecção Civil Municipal aquando da
visita os terrenos.
O Gráfico 2, indicado abaixo, espelha mensalmente o número de vistas de
acompanhamento no terreno, realizadas por este Gabinete ao longo do ano 2007.
GRÁFICO2 - VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NO TERRENO -

Novembro; 6

Dezembro; 1Fevereiro; 2

Fevereiro a Dezembro de 2007

M arço; 5

Outubro; 3

Abril; 4

Setembro; 4

M aio; 3

Junho; 8

Agosto; 11
Julho; 5

Fevereiro

M arço

Abril

M aio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
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Ö Reuniões em Contexto de Trabalho
Reuniã
o
1

Data

Ordem de Trabalhos

29-Jan07

Preparativos para a Festa da Floresta (análise do plano de actividades dos agrupamentos escolares
e acções a dinamizar) – com Divisão Educação e Divisão Protecção Civil.

2

08-Fev07

Opinião / receptividade dos agrupamentos escolares relativamente à Festa da Floresta – com
Coordenadores do 1.º Ciclo e Divisão de Educação.

3

21-Fev07

Semana Verde – discussão das acções – GTF / Divisão Protecção Civil / Divisão do Ambiente / Divisão
da Juventude / outras Divisões.

4

07-Mar07

Preparativos para a Festa da Floresta (continuação) – com Divisão Protecção Civil; Acção Cultural;
Juventude e Junta de Freguesia da Glória.

5

08-Mar07

Semana Verde – discussão das acções – GTF / Divisão Protecção Civil / Divisão do Ambiente Divisão
da Juventude / outras Divisões.

6

09-Mar07

Preparativos para a Festa da Floresta (Visita à Quinta de São Francisco – RAIZ) – GTF / Divisão
Protecção Civil.

7

09-Mar07

Preparativos para a Festa da Floresta (Visita ao Parque da Cidade – D. Pedro) – GTF / Divisão
Protecção Civil / Divisão de Parques Jardins e Espaços Verdes.

8

14-Mar07

Preparativos para a Festa da Floresta (Apresentação da iniciativa à UA e inscrição de monitores do
curso de Educação para participarem nas acções) – com alunos e Coordenadora do Curso de
Educação na Universidade de Aveiro.

9

19-Mar07

Preparativos para a Festa da Floresta (Actividades a dinamizar na Quinta de São Francisco,
definição de circuitos e grupos de alunos) – com a Coordenadora do Agrupamento de Escolas de Eixo
e representante do Raiz, na sede de Agrupamento de Escolas de Eixo.

10

26-Mar07

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios Versus Plano Director Municipal – com o
Departamento Desenvolvimento e Planeamento Territorial no Centro Cultural e de Congressos.

11

18-Jun07

Programa Bandeira Azul – Campanha "Prevenção e Defesa da Floresta Contra Incêndios" –

12

Com a Divisão de Ambiente no Centro Cultural e de Congressos.
Definição de Procedimento Interno no âmbito dos Autos – Queixa / Exposições de Munícipes
referentes a terrenos não classificados como espaço florestal no Plano de Defesa da Floresta Contra
Incêndios – com a Divisão Polícia Municipal e Divisão de Ambiente.

13

20-Jun07

Resumo da Rede de Pontos de Água definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios e articulação de procedimentos – com Serviços Municipalizados de Aveiro e Divisão de
Protecção Civil.

16

26-Jun07

Voluntariado jovem para as Floresta – Selecção dos Jovens conjuntamente com o Instituto Português
da Juventude – GTF / INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE.

17

11-Jul07

Avaliação do Procedimento de Trabalho Para a Gestão de Combustível na Faixa de Terreno
Contíguo ao Parque de Campismo Municipal de São Jacinto – com Instituto de Conservação da
Natureza e Biodiversidade (ICNB) e Divisão de Protecção Civil na sede da Reserva Natural das Dunas
de São Jacinto.

18

23-Ago07

Programas Ocupacionais do IEFP – Prevenção Florestal – com Director do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) e Divisão de Parques Jardins e Espaços Verdes no Instituto de Emprego e
Formação Profissional.

19

30-Ago07

Selecção dos destinatários do Programa Ocupacional do IEFP – com Divisão de Parques Jardins e
Espaços Verdes no Centro Cultural e de Congressos.

20

19-Set07

21

28-Set07

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Orientações Técnicas, no Governo Civil
de Aveiro promovida pela Direcção Geral dos recursos Florestais para os Gabinetes Técnicos
Florestais.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Definição de metas e objectivos
referentes à Rede de Estradas Nacionais – com o Director da AENOR (Auto-estradas do Norte) e
Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Vereador Eng. Carlos
Santos), no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
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22

04-Out07

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Definição de metas e objectivos
referentes à Rede Ferroviária – com os representantes da REFER (Rede Ferroviária Nacional), no
Parque de Exposições de Aveiro.

23

08-Out07

24

18-Out07

Regulamento de Taxas e Licenças (mobilizações do solo e arborização; queimadas e fogo
controlado) – com Gabinete de Apoio Integrado da CMA, no Centro Cultural e de Congressos de
Aveiro.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Definição de metas e objectivos
referentes à Rede de Estradas Nacionais – com a representante da EP (Estradas de Portugal) na sede
da EP em Aveiro.

25

19-Out07

27

28

06-Nov07

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Definição de metas e objectivos
referentes às Linhas de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica de Média e Alta Tensão –
com o representante da EDP (Electricidade de Portugal) e Coordenador da Protecção Civil Municipal
no Parque de Exposições de Aveiro.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Carta de Perigosidade e Risco de
Incêndio – com Departamento Desenvolvimento e Planeamento Territorial, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro.
Apresentação e Discussão do Orçamento para 2008 referente ao Gabinete Técnico Florestal – com
Divisão Económica Financeira no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

29

13-Nov07

Apresentação e Discussão do Orçamento para 2008 referente ao Gabinete Técnico Florestal – com
Divisão Económica Financeira e Vereador do Pelouro das Finanças no Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro.

30

11-Dez07

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Carta de Perigosidade e Risco de
Incêndio – com Departamento Desenvolvimento e Planeamento Territorial, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro.

MOVIMENTOS 2007
O Gabinete Técnico Florestal é financiado com um montante de 2000 euros (dois mil
euros) mensais , através do Fundo Florestal Permanente no âmbito do Protocolo
celebrado com o IFADAP/INGA tem como pressuposto a criação e manutenção em
funcionamento dos gabinetes técnicos florestais nas respectivas Câmaras Municipais.
A transferência de apoios concretiza-se através do Acordo de Colaboração entre a
Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) e a Câmara Municipal de Aveiro, o qual
tem por objecto assegurar o enquadramento financeiro para comparticipação das
despesas de funcionamento do Gabinete Técnico Florestal e dos encargos com o
técnico habilitado.
O Gabinete Técnico Florestal funciona na Câmara Municipal de Aveiro desde no 2.º
semestre do ano 2006.
O quadro seguinte resume os movimentos respeitantes às despesas de funcionamento
deste Gabinete e os encargos com o respectivo técnico referentes ao ano de 2007.
Interessa ainda referir que no ano de 2006 o saldo referente aos movimentos foi
positivo, com um valor de 3.950,01 Euros. Este saldo positivo deve-se ao facto de
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nesse ano não ter sido adquirido equipamento informático e software especializado, a
base de trabalho para que o Gabinete funcione.
No ano de 2007, foi adquirido o seguinte equipamento informático e software:
1. Workstation HP xw4400, WinXP,2.40GHz,2GB,250GB WS
2. NVIDIA Quadro FX1500 256MB PCIe Card
3. Monitor HP LP2065 20” TC03 2T TFT
4. ArcPad + Mobile Mapper
5. ArcGis Arcview 9.2 S.U
6. ArcGis 3D Analyst
7. GPS Differential for ArcPad
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Evidentemente que no ano de 2007 o saldo relativo ao Gabinete Técnico Florestal é seguramente negativo, no valor de -14.309,49 Euros, visto que o valor
das despesa (38.309,49 €) foi superior ao da receita ( 24.000,00 €), devido à aquisição dos equipamentos e software anteriormente descritos.
Tendo em conta que ainda existia o valor de 3.950,01 Euros referente ao saldo do ano de 2006, em 2007, o saldo final referente a este serviço é negativo com
um valor de -10.359,48 €.

MOVIMENTOS 2007
MESES

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

24.000,00

1.680,22

1.293,12

1.391,63

1.383,57

1.397,45

1.379,54

3.181,19

1.375,51

1.387,60

1.355,36

2.690,57

1.379,54

19.895,30

0,00

0,00

0,00

0,00

72,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,72

2.692,25

0,00

4.228,95

0,00

10.978,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.900,14

0,00

25,45

0,00

16,79

0,00

0,00

42,43

56,62

0,00

0,00

0,00

0,00

141,28

5.1 Comunicações Móveis

29,33

19,99

46,99

14,40

32,23

27,81

31,32

44,79

22,25

21,21

2,52

7,22

300,05

TOTAL DESPESAS

4.401,80

1.338,56

1.414,76

1.409,85

1.376,57

2.693,09

1.386,76

38.309,49

661,44

3.254,94
1.254,94

1.476,92

-2.401,80

12.481,34
10.481,34

1.407,35

SALDO

5.667,57
3.667,57

523,08

590,16

623,43

-693,09

613,25

-14.309,49

RECEITA
DESPESAS
1. SALÁRIO (Euros)
1.1 Técnico Superior
(Lic.Eng. Florestal)

2. ACÇÕES DE FORMAÇÃO

3. EQUIPAMENTOS

4.MATERIAL
4.1 Material Economato

5. COMUNICAÇÕES

585,24

592,65
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6.14. – GABINETE DE DESIGN
DOS SERVIÇOS DE APOIO À

PRESIDÊNCIA

___________________________________________________________________________________

Numa perspectiva de incremento da fruição de informação entre a Autarquia e o cidadão,
promovendo uma melhor e mais fácil utilização dos meios e garantindo um mais eficiente acesso
ao bem público, a Câmara Municipal de Aveiro, com o seu Gabinete de Design integrado nos
Serviços de Apoio à Presidência, propôs uma série de acções no intuito de tornar mais eficiente
a sua acção.
A procura de uma participação mais activa, do técnico de Design, na gestão da estratégia de
comunicação, ultrapassando a mera questão estética, reforçou o empenho na reestruturação de
procedimentos.
• Estruturar o Gabinete de forma a garantir uma maior capacidade de resposta às
solicitações, garantindo uma normalização de procedimentos.
• Criar canais de comunicação como forma de facilitar o acesso.
• Promover a integração do design nas equipas multidisciplinares, permitindo decisões na
sua génese, em vez de meras respostas normalmente só estéticas.
• Aprofundamento da corporação da imagem autárquica, estimulando a sua progressiva
normalização, não só pela utilização em permanência de icons ou símbolos estruturais,
mas também pela procura de valores estéticos mediadores.
• Maximizar os resultados garantindo a redução de custos, estimulando a procura de
soluções equilibradas e eficazes.

1. Trabalhos realizados
Durante o Anos de 2007, foram realizados pelo Gabinete de Design 372 trabalhos gráficos,
resultantes de 203 acções em que este esteve evolvido.
1.1 Relação de trabalho executados
Jan. [07]
Acção Social
• Mediação de Conflitos
- cartaz
- desdobrável
- sinalização
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- etiquetas
- certificados
• Agir para Inserir
- cartaz
- cartão apresentação
Feiras e Mercados
• Mercado Manuel Firmino
-Parque de Estacionamento
- Sinalética
- criação de grafismos
Juventude
• Jovem criador 06
-Diplomas de participação
-catálogo
- Capa de catálogo
- paginação
- tratamento de imagens para o catálogo
- Painéis de entrada e separadores de Exposição

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• Participação na BTL
-Projecto Stand
- Composição painel _ fotos para backlight do stand
-Aveiro mice (logótipo)
-Merchandising
-tapete de rato
-base de copos
-saco
-canetas
-Tshirt
-Catálogo Promocional
-Publicidade para a imprensa
Museus e Património Histórico
• capa para caixa / “bolacha” DVD “Arte Nova”
• Boletim de inscrição para o Pauma
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Acção Cultural
• Agenda Cultural
• VIII Bienal de Cerâmica de Aveiro 2007
-economato
- ficha de inscrição
- regulamento
• Cartaz de Carnaval da Associação de Jovens de Requeixo
• encontro Ser Voluntário
- cartaz
- Flyer
Trânsito
• Cartão de estacionamento para a Beira-Mar
Serviços de Apoio à Presidência
• Diplomas de participação no concurso de fotografia das Jornadas da Ria
Fev. [07]
Feiras e Mercados
• Mercado Manuel Firmino
- Sinalética
- criação grafismos
Trânsito
• Cartão de estacionamento de residentes para as 8 zonas
• Anúncios para a imprensa de alteração de trânsito no Cabo Luís
CCD
• Cartaz para Convívio de Carnaval
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• dia dos Namorados
- Cartaz
- Anúncios de 1/4 pag. e Rodapés para a imprensa
• Carnaval
-Anúncios para a imprensa
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Museus e Património Histórico
• Logotipo Museu da Cidade
-Concepção
-Livro de normas
• exposição “As Grandes Navegações Chinesas”
- Cartaz
- Telas expositivas
- Tarja
Gabinete de Atendimento Integrado
• Logotipo da Qualidade Municipal
-Concepção
-Livro de normas
Serviços de Apoio à Presidência
• Redesign da Danube.ttf para criação do tipo Aveiro
• Comunicação à Assembleia
- capa
- separadores
- capa e bolacha para CD
• Cartaz de Carnaval para Junta Freguesia da Glória
Juventude
• imagem Artes da arte
• Grelha de paginação do programa da casa
Acção Cultural
• placa para stand da APOMA
• Desdobrável - programa de Páscoa
Mar. [07]
Feiras e Mercados
• Mercado Manuel Firmino
- cartões funcionários
Juventude
• Desdobrável – programa Março | artes da arte | Teatro
• Desdobrável – programa Abril | artes da arte | Dança
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Serviços Sociais
• Cartaz | programa congresso sobre Violência Doméstica
Habitação Social
• Flyer para concurso “Viver o meu quintal”
• Flyer para concurso “Florir na Primavera”
Museus e Património Histórico
• Brochura par a exposição “A rota da seda”
• Feira do Sal
- planta da Feira
- Cartaz
- Tarjas
- Paineis stand
- Desdobrável | programa
- promoção para imprensa
- decoração stand Aveiro
• Catálogo do “Premio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro”
Económica - Financeira
• Capas para relatórios de actividades
- gestão
- contas
- capas de cd
- separadores
Gabinete Florestal
• Dia da Floresta
- Criação de Mascote
- Cartaz
- Painel
- Saco de oferendas
Desporto
• Criação de imagem gráfica para congresso de Gestão do Desporto
Ambiente
• Flyer | programa semana verde
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• Flyer | concurso fotográfico “Aveiro cidade jardim”
• Flyer | concurso “Varandas Floridas”
Acção Cultural
• Agenda Cultural
• Gabinete do Voluntariado
- ficha de inscrição
- desdobrável
Abr. [07]
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• Transformação do Aveiro mice par a web
Acção cultural
• Rialidades – convite
• Tarja para a exposição reencontros
• Desdobrável| programa Festa do Município
• cartaz Reviver a idade
Serviços de Apoio à Presidência
• Placa de louvor para Bombeiros velhos
• Convite festas do município
• Comunicação à Assembleia
- capa
- separadores
- capa e bolacha para CD
Museus e Património Histórico
• Rodapé promocional da troncalhada
• Tarja da mostra da arte contemporânea
• Ficha de inscrição para o encontro da arte nova
• Painéis para a exposição de Nuno Gandra
• Painéis para a exposição de Valter Ventura
Habitação Social
• Desdobrável promocional da habitar’07
Ambiente
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• Workshop _ marcas de evolução
-cartaz
-Flyer
• Flyer “Oficinas Verdes”
• painéis energias renováveis
Planeamento
• capa para cd “PROT”
Desporto
• Telão para congresso de Gestão do Desporto
Protecção Civil
• Cartaz para concurso da mascote da Protecção Civil
Mai. [07]
Acção Cultural
• Festa do Município
- Tarja
- Tarja | programa
- Bandeirolas
- Cartaz
- Painéis
- Publicidade na imprensa
- Programas de sala
• Tela para a Exposição “Um olhar realista”
• Agenda Cultural
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• Tarja para posto de Informação
Gabinete de Atendimento Integrado
• Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais
Serviços de Apoio à Presidência
• Festas do Município
- Desenho e arranjo gráfico da planta do Salão Nobre
- Desenho e arranjo gráfico da planta do Teatro Aveirense
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- Diplomas dia da cidade
Museus e Património Histórico
• Serviços Educativos
- Painéis informativos
- Setas direccionais
- Telas exteriores
- Desdobrável
- 7 Painéis para colorir
- Jogo
• Capa para protocolo do modernismo
• Exposição dos Fosseis
- Painéis expositivos
- Cartaz
- Tarjas
- Textos explicativos
• Dia Internacionais dos museus – Travessias culturais
• Desdobrável para a Recriação da Venda do Peixe
• Livro Actas do Encontro Arte Nova
Juventude
• Flyer | programa de aniversário
• in the house
- Cartaz
- Flyer
Jun. [07]
Acção Social
• viver a idade
- cartaz
- certificados
Ambiente
• floresta
- cartaz
- desdobrável
- tarjas
Gabinete Florestal
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• Capa plano operacional
• Cartaz Voluntariado Jovem para as Floresta
Educação
• Projecto Arco-iris
-Mascote
- Capa para CD
- Livro
Serviços de Apoio à Presidência
• acasa
- Redesign do Logótipo
- economato
• Cartaz para espectáculo do Gahuer Carrasco
• Convite para o hastear da bandeira azul em S. Jacinto
• Logótipo para Agencia de Energia da Ria
• Comunicação à Assembleia
- capa
- separadores
- capa e bolacha para CD
Comissão de Toponímia
• Painel de azulejo para Toponímia da cidade

Protecção Civil
• Mascote
- certificados de participação
- redesign das 6 mascotes finalistas
- cartaz para a exposição das mascotes
Juventude
• Ponto J
- Criação do Logotipo
- economato
• Cartão Jovem
• Campo de Férias
- flyer
- crachás
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• Curtir as férias
- flyer
- crachás
Museus e Património Histórico
• Logo Rede de Cidades Arte Nova
- Criação de 5 propostas a apresentar a concurso com outros Municípios
Portugueses
- Organização da apresentação aos parceiros.
Económica – Financeira
• Logótipo para Orçamento Participativo
Acção Cultural
• estágio de dança
- cartaz
- desdobrável
- etiquetas
- t-shirts
- tarjas
- certificados
• tela para a Exposição “Aveiro - a sua ria a sua gente”
• tela para a Exposição “A terra Vista de Marte”
Desporto
• Triatlo de Aveiro
- Cartaz
- Publicidade para imprensa
Jul. [07]
Acção Social
• viver a idade
- cartaz – Turismo
Desporto
• Triatlo de Aveiro
- tarja
- Mini
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- Mupi
• Certificado Feliz idade
Gabinete de Atendimento Integrado
• Fundo para apresentação do gai em PP
Execuções Fiscais
• Guardas Nocturnos
- Cartões
- Licenças
Habitação Social
• Diploma Concurso “Florir na primavera”
• Diploma Concurso “Viver o meu quintal”
• Certificado habitar’07
Museus e Património Histórico
• Concurso de fotografia “Construções em terra”
- Flyer
- Ficha de Inscrição
• Exposição “Os objectos fazem história”
- Planificação da exposição
- suportes e expositores para as peças em exposição
- etiquetas de legendas das peças
- painéis temáticos
- barra cronológica
- catálogo
- Convites
- Programa de inauguração
- Publicidade para a imprensa
- Cartaz
- Bilhetes
- Desdobrável
• Projecto de parede de recepção na entrada do Museu da Cidade
Serviços de Apoio à Presidência
• acasa
- Redesign do Logótipo
- economato

Pág.647

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

- Decoração da montra da clínica
- Cartão de consulta
- Home page do sitio
• Agência de energia do Baixo Vouga
- Alteração da nomenclatura do logo
- Economato
- Aplicação a carrinhas
- Fundo de apresentação do logo da Agência
Juventude
• Jovem Criador’ 07
- Cartaz
- Tarjas
- Regulamento
Ambiente
• Desdobrável “Cinzão” (Campanha Praia Limpa)
Acção Cultural
• Festa da Ria
- Cartaz
- Cartaz|Programa
- Pub na Imprensa
- Tarjas
• Tela exposição ACAV
• Tela exposição “janelas da Ria”
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• Adaptação do Stand à promoção da Bienal de cerâmica
Ago. [07]
Serviços de Apoio à Presidência
• acasa
- reformulação da montra da clínica
• Cartaz Orquestra de Oita
• Desenvolvimento de logotipo para “Sugestões Internas de melhoria”
Acção cultural
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• Agenda Cultural
Habitação social
• Cartaz para campo de férias
• Projecto “ EDUCAR PR´HABITAR”
. cartaz
- flyer para 1º Atelier de Bricolage
Museus e Património Histórico
• Exposição “Os objectos fazem história”
. inserção de traduções no catálogo da exposição “Objectos fazem

História”

. elaboração de inquérito para visitantes do Museu da Cidade
. rodapé da exposição “Objectos fazem História” para diário de Aveiro
. folhetos de visita à exposição “Objectos fazem História” para o público infantil
Juventude
• Desdobrável – programa Setembro | artes da arte | Musica
• Jovem Criador 07
- Publicidade nos cinemas
- Fundo para pagina de mail
- Ficha de Inscrição
• semana Juv’move
- cartaz
- bilhetes
- pulseira
- rodapés jornal
- painel tenda
- cheque gigante
- tarja
- cartaz conferência imprensa
Transportes
• cartão Ferryboat S.Jacinto
Set. [07]
Ambiente
• ilustrações para manual de Hortas escolares
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Educação
• Estudo para logo da Divisão de Educação
• DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
. cartaz
- flyer
Acção Cultural
• Tela exposição de José Izidro
• Rodapé de promoção do Dia Mundial da Mùsica
• Desdobrável com programa do Dia Mundial da Mùsica
• Rodapé de promoção do Dia 5 de Outubro
• cartaz - Regata de Moliceiros
Aquisições
• selo de metrologia
CCD
• Convívio em S. Jacinto
- Cartaz
- Crachás
Gabinete de Imprensa
• Anúncio - Interpescas
Museus e Património Histórico
• Flyer “Ilustres Aveirenses
• desenvolvimento de jogo “quiz do conhecimento”, serviços educativos
• tarja para exposição “Objectos fazem História”

Serviços de Apoio à Presidência
• Convite para assinatura do protocolo do Campo da Justiça
• Certificado do prémio “Cidade de Aveiro”
Out. [07]
Acção Social
• viver a idade
- Cartaz – Musica
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• viver a idade
- Cartaz – S. Martinho
Serviços de Apoio à Presidência
• Convite para Demonstração do Fabrico do Adobe
• Comunicação à Assembleia
- capa
- separadores
- capa e bolacha para CD
• Projecto RIA - Rede de Intervenção Aveiro
- flyer
Acção Cultural
• Programa de sala do Concerto do dia 5 de Outubro
• Tela exposição de Artur Fino
• Agenda Cultural
Educação
• Alimentação
-Desdobrável
- Cartaz
Feiras e Mercados
• Mercado Manuel Firmino
- plantas
- regulamento
Habitação social
• Projecto “ EDUCAR PR´HABITAR”
- certificado de participação de 1º Atelier de Bricolage
• Projecto “ VIVER...COM SEGURANÇA”
-cartaz
-Flyer
Juventude
• Desdobrável – programa Novembro | artes da arte | Cinema
Económica – Financeira
• Painéis requalificação do cais dos Botirões
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• Capa para Operação de Saneamento Financeiro
• Capa para - QREN
Desporto
• Jornadas Técnicas da ATA
- Desdobrável
- Convite
- Certificados
Gestão Documental
- Projecto para formulário de gestão documental
Museus e Património Histórico
• Ilustres Aveirenses
- Poster de entrada (Alberto Souto)
- Poster de entrada (Rocha Madail)
- Rodapé para a Imprensa (Alberto Souto)
- Rodapé para a Imprensa (Rocha Madail)
• Construções em adobe
- Desdobrável Exposição
- Painel exposição
- Desdobrável recriação
- Fotos para a revista arte nova
• Loja Museu
- 1ª Maqueta
Nov. [07]
Feiras e Mercados
• Mercado Manuel Firmino
- Cartaz e cartões de identificação
- Aplicação da sinalética
Juventude
• Rodapé para a imprensa da Exposição do Jovem Criador
• Catálogo para concurso do JOVEM CRIADOR 2007
• Painéis de Entrada da Exposição do Jovem Criador
Serviços de Apoio à Presidência
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• Desdobrável “Compromissos Autárquicos”
• Imagem gráfica e economato Garua
• Cartaz para a quermesse de natal da glória
• Porta comprimidos para a acasa
• SISTEMA DE SUGESTÕES
- Cartaz
- Impresso
- Regulamento
- Anexo de reclamação
Acção Cultural
• Agenda Cultural
• Bienal de cerâmica
- Cartaz (2 em 1) - grupo movimento
- Desdobrável
- Roteiro BIENAL
- Convite
- Convite web
- Bilhetes
Acção Social
• Cartaz | Dia internacional da tolerância
• Desdobrável do dia internacional da pessoa com deficiência
• Inserção do programa no cartaz “Não descrimines integra”
Museus e Património Histórico
• Ilustres Aveirenses
- Poster de entrada (José Estêvão)
- Rodapé para a Imprensa (José Estêvão)
• Rodapé para a Imprensa - “Segundo encontro do S. Gonçalinho de Aveiro”
• Brochura de exposição “Objectos fazem História”
• Formulário de confirmação visitas ao Museu
• Folheto de actividades para Serviços Educativos
Desporto
• Desdobrável para “simpósio de desporto 2007”
Acção Cultural
• Agenda Cultural
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Económica – Financeira
• Painel dos mecenas do cais dos Botirões
• Vectorização de placa de obra
Habitação Social
• Alterações à Placa de entrada do Gabinete de Intervenção local
• Diploma Concurso “Viver o meu Quintal”
• Diploma Concurso “Florir na Primavera”
• Certificado de participação – “VIVER...COM SEGURANÇA”
Protecção Civil
• Adaptação da mascote da protecção civil ao Natal

Dez. [07]
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
• Postal digital de Natal
• Bolo Rei
- Cartaz
- Flyer
Serviços de Apoio à Presidência
• Cartão do utente da acasa
• Vinheta para 2008 cartão ACASA
• Paginação de convite para criação da SIMPD
• Comunicação à Assembleia
- capa
- separadores
- capa e bolacha para CD
• Postal digital de Natal CMA
• desenvolvimento de logotipo “LINHA ABERTA”
• cartões de natal para ACASA
Económica – Financeira
• Desenho de placa de obra para a requalificação dos muros da ria
• Mapa para artigo sobre os pontos wireless em Aveiro

Pág.654

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

• Tratamento de fotografias para obras
• Capa e separadores para as Grandes Opções do Plano
Acção Cultural
• Tela da exposição Sio2
• Programa de Sala Concerto de Ano Novo
• Postal digital de Natal
• Programa de Natal
• programa para concerto coral de Natal
Habitação Social
• flyer para “II Concurso de Administrações de Condomínio da Urbanização de
Santiago”
Museus e Património Histórico
• Ilustres Aveirenses
- Poster de entrada (Mário Duarte)
- Rodapé para a Imprensa (Mário Duarte)
• Roteiro – Criar comunidades à volta do Património (Final)
• Cartaz oficina didáctica “São Gonçalinho Pés de Barro”
Acção Social
• saco de prendas para idosos “Viver a Idade”
Feiras e Mercados
• Cartão de Feirante Velharias, artes e ofício e 28
Gabinete de Atendimento Integrado
• Elaboração de alvará de licença de publicidade

1.2 Distribuição anual do trabalho

Em média é executado por mês 30 trabalhos gráficos, tendo a distribuição anual acontecido da
seguinte forma:
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A leitura do gráfico não pode ser feita de uma forma linear, pois, nem sempre, a
quantidade de trabalhos executados corresponde ao volume dos mesmos, por esse motivo, a
análise que se segue está sujeita às evidentes ressalvas. No entanto, existem valores
interessantes que são indicadores da forma como é distribuída a informação camarária junto do
cidadão.
Os meses de maior número de solicitações, são os meses de Junho (42) e Julho (46), que
são os meses de produção de todo o material de promoção das actividades de verão, da mesma
forma os meses de Outubro(34) e Novembro (38), preparação do encerramento do ano, e início
do ano seguinte.

1.3 Distribuição do trabalho por Divisão
Durante o ano de 2007 foram 24 o número de Divisões, Serviços ou Gabinetes que solicitaram a
colaboração do Gabinete de Design, estando distribuídas da seguinte forma:
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Feiras e Mercados

Juventude

Museus e Património Histórico

Serviços de Apoio à Presidência
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CCD

Gabinete de Atendimento Integrado
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Gabinete Florestal

Desporto

Ambiente

Planeamento

Protecção Civil

Educação

Comissão Toponímica

Execuções Fiscais

Transportes

Aquisições

Gabinete de Imprensa

Gestão Documental

Os valores mais relevantes, a reter, da distribuição das solicitações, é a elevada percentagem
de trabalho solicitado pelas divisões com maior actividade Cultural, como sejam; Museus e
Património Histórico (onde se inclui todo o trabalho de preparação da abertura do museu),
Divisão de Acção Cultural, e Divisão de Juventude, apresentando também valores com algum
significado as divisões do Centro Cultural e de Congressos (promoção da marca Aveiro),
Habitação Social e Desporto.
Estão Incluídos nos Serviços de Apoio à Presidência uma parte significativa das solicitações
externas de apoio. Esta opção foi tomada, porque é onde está registada a decisão Superior de
cedência da colaboração, excluindo unicamente dessa norma, os directamente solicitados pela
Vereação através das respectivas Divisões.

2

Apoios e Colaborações

Dos 372 trabalhos realizados, 41 resultaram de pedidos de apoio de instituições concelhias ou de
participação da câmara em actividades exteriores ao município com responsabilidades
partilhadas.
O gabinete de design, sempre esteve disponível para participar com o seu trabalho nas parcerias
externas em que a Câmara Municipal participa. Assumindo sempre a vontade de se representar
com o maior empenho possível, tendo conseguido liderar a criação das imagens gráficas das
instituições onde participa, como sejam; Rede de Cidades Arte Nova, Agência de Energia da Ria,
Acasa, etc.
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3

Tipo de trabalho mais solicitados

Este item, permitirá perceber a forma como o Município promove a sua actividade, e com um
possível cruzamento com os dados recolhidos ao nível da participação, permitirá em conjunto
com cada divisão fazer a avaliação das melhores formas de promoção.

42; 11%
47; 13%
14; 4%
196; 53%
19; 5%
25; 7%
12; 3%
12; 3%

cartazes
flyer / desdobravel

5; 1%

catálogos, livros e brochuras
publicidade na imprensa
tarjas e outdoor's
logotipos e marcas
stands / sinaléticas / mobiliário expositivo
ilustrações, mascotes e similares
outros

3.1 -Utilização do cartaz
O Cartaz continua a ser o elemento de divulgação mais utilizado, especialmente nas freguesias
menos populosas, ou em bairros onde a vivência comunitária ainda tem algum significado.
A opção por este meio de divulgação permite, na maioria dos casos, a produção interna, ou de
baixo custo, devido ao reduzido número de exemplares necessário. São colocados em zonas
estratégicas das freguesias, permitindo a divulgação por um elevado número de pessoas.
As dificuldades provocadas, prendem-se essencialmente com a baixa qualidade de impressão, as
reduzidas dimensões (normalmente A4 /A3) e o elevado volume de informação contido, inibindo
grande parte das vezes a procura de soluções mais arrojadas.
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3.2 - Flyer / Desdobrável
Utilizado em campanhas de divulgação mais abrangentes e normalmente para acções de
carácter mais geral, espectáculos, workshop’s, conferências, etc.
Tem a vantagem de proporcional uma distribuição massiva, não só em locais de referência como
também fora deles e quando necessário acompanhar informação acessória como seja fichas de
inscrição ou convite.
Durante o ano foi produzido flyer’s de edição periódica, como é o caso das “artes da arte”, para
o qual foi previamente construído uma grelha de paginação à qual foram editadas normas de
utilização.
O maior constrangimento acontece a nível orçamental, o que obrigou a grelhas de paginação
muito apertadas, é à utilização da solução “duotone” na generalidade dos casos.
Em alguns casos, como sejam os programas de sala, e outros, a produção é mais uma vez
interna, provocando os constrangimentos já anteriormente referidos.

3.3 -Tarjas / outdoor’s
Utilizado normalmente pela Autarquia para promoção no local da realização, marca o espaço,
garantindo assim uma dupla informação, espaço/realização.
A alternativa foi a disseminação pelo espaço urbano em múpis ou estruturas próprias.
Nos casos das exposições nas galerias Municipais, entre alguns outros trabalhos, foram
produzidas internamente com impressão em papel.

3.4 – Publicidade na imprensa
Resultante dos protocolos com a imprensa local, o jornal, tornou-se um novo meio de promover
a actividade autárquica, permitindo a difusão da informação de uma forma eficiente.
Durante o ano de 2007 foram produzidos para publicação, em papel de jornal, um número
razoável de publicidades, na sua maioria banner’s.

3.5 – Catálogos, livros e brochuras
Durante o ano de 2007 foi realizado um conjunto de publicações, um pouco acima do número
habitual. Não foi contabilizado o catálogo da Bienal de Cerâmica, que apesar de ter sido
elaborado em 2007, só foi dado por concluído em 2008.
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Este tipo de trabalho é de execução muito morosa, agravada pelo número elevado de imagens, o
que obriga a um aturado trabalho de limpeza e calibração.
Por norma, durante a sua realização, fica um técnico em exclusividade, provocando a
transferência dos trabalhos em carteira para os outros dois designers, o que provoca, pela
escassez de recursos, um estrangulamento do trabalho no gabinete.
Trabalhos de maior relevo em 2007:
- Catálogo da Exposição - “Jovem Criador 2006”
- Catálogo da Exposição - “Jovem Criador 2007”
- Catálogo “Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro”
- Roteiro “Criar Comunidades à volta do Património”
- Livro de Actas “Arte Nova”
Ao gabinete de design também foi pedida a colaboração na paginação da agenda cultural,
trabalho extenso, reflectindo-se num elevado número de horas de trabalho.

3.6 – Logótipos e marcas
O Gabinete de design, neste ano, tem vindo a consolidar a utilização da Marca Aveiro, como
forma de identificação eficaz. Com este objectivo houve o cuidado de esta servir de referência
na elaboração de marcas, mesmo que quando não directamente associadas, permitam uma
vizinhança eficaz.
Por outro lado, o empenhamento em conseguir que Aveiro liderasse, a imagem das parcerias em
que esteve envolvido, fez que por votação, ou por aprovação, as propostas apresentadas pelo
gabinete fossem sempre consideradas.
Relação de trabalhos:
Projectos Municipais.
1- Aveiro Mice - Logo para promoção do Turismo de Negócios em Aveiro
2- Museu da Cidade de Aveiro
3- Aveiro Qualidade – Projecto de certificação da qualidade na autarquia.
4- Orçamento Participativo - logo para projecto camarário
5- SIM – Sugestões internas de melhoria
6- Gabinete de apoio à requalificação urbana de Aveiro
7- Ponto Jovem – Atendimento Municipal ao Jovem
8- Linha Aberta – número azul do Município de Aveiro
Projectos Intermunicipais
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9- ACASA – Redesign do Logo da Acasa
10- Congresso da Gestão do Desporto – Logótipo proposto e aprovado, fazendo parte dos
serviços a fornecer pela Autarquia no contrato para a realização em Aveiro deste
congresso internacional.
11- Rede de Cidades Arte Nova – Logo vencedor do Concurso para a criação da imagem da
rede, tendo Aveiro à semelhança de outras autarquias apresentado um pacote de 5
propostas.
12- Agencia de Energia do Baixo Vouga

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

3.7 – Mobiliário, Stands e Sinalética
Durante o ano de 2007, o Gabinete de Design esteve envolvido em alguns projectos de
construção de design de Ambientes, nomeadamente, Museu da Cidade (espaço expositivo),
Stand da Câmara de Aveiro, Mercado Manuel Firmino, Gabinete de Atendimento Integrado.
Todos estes trabalhos foram acompanhados em obra.
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3.7.1 Museu da Cidade
Foi desenvolvido uma série de projectos, para a construção do mobiliário para a zona de
exposição (3 andares), construída uma parede na entrada que permitisse diminuir, o
máximo possível o ângulo negativo da parede livre do hall de entrada de forma a
permitir ao visitante ter leitura da informação lá colocada. O gabinete de design
acompanhou a montagem da exposição, garantindo a correcta conclusão da obra.
3.7.2 – Stand Municipal
Foi desenvolvido para participar na BTL, um stand promocional de Aveiro. O seu enfoque
foi direccionado para a Marca Aveiro, e para a promoção do Turismo de Negócios.
Este stand pretendia-se modular de fácil transporte, montagem e alteração. Por
questões orçamentais não foi possível respeitar as opções de material propostas pelo
gabinete de design, recaindo a escolha sobre materiais alternativos e menos versáteis,
obrigando a alterações pontuais sempre que seja necessário a adaptação a formas
diferentes, como foi o caso da Feira de Artesanato.
3.7.3

– Mercado Manuel Firmino

O gabinete de design participou de forma activa na criação do “ambiente” no mercado
Manuel Firmino.
A participação nas decisões desde a sua génese permitiu, ao Gabinete de Design definir,
em parceria, o ambiente informal, descontraído e límpido que se pretendeu garantir.
Assim, aproveitando os elementos pré existentes, criou uma sinalética criativa,
extremamente legível e eficaz, permitindo cativar pelo desenho.
Esta sinalética foi adaptada ao parque de estacionamento, como forma de garantir a
unicidade necessária a dois equipamentos apensos.
O gabinete de design continua a participar assiduamente nas decisões de imagem do
mercado, permitindo a manutenção da opções tomadas, promovendo o desenvolvimento
do trabalho promocional e acompanhando em obra a conclusão da instalação dos
materiais.
3.7.4 – Gabinete de Atendimento Integrado
À semelhança do Mercado Manuel Firmino, o Gabinete de design tem participado
regularmente nas reuniões preparatórias da construção da imagem do GAI, participando
nas suas decisões.
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Encontra-se neste momento em fase de conclusão o trabalho de projecto para a
decoração do espaço, estando também resolvida a proposta de sinalética.

4- Conclusões
O Gabinete de design respondeu a um elevado número de solicitações durante o ano de 2007.
Apesar dos constrangimentos provocados pelo reduzido número de funcionários afectos ao
gabinete, pela necessidade da produção interna de uma elevada percentagem de trabalhos
realizados e pelas dificuldades provocadas pelo espaço físico onde se encontra, o gabinete de
design procurou, incrementar a qualidade da produção gráfica.
A participação do designer nas decisões embrionárias, nalguns trabalhos, mostrou-se
fundamental para a concretização dos mesmos. Pretende o Gabinete de Design propor o reforço
desta política, considerando-a como fundamental para a consolidação dos esforços de melhoria
de imagem.
O gabinete de design começou em 2007 um processo de reestruturação do gabinete, de forma a
implementar o controlo de trabalho e tempo, começando pela criação de novos canais de
comunicação, com a criação do gdesign@cm-aveiro.pt , e pela reestruturação de procedimentos
na solicitação dos trabalhos, estando neste momento na fase final de design.
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7. - SERVIÇOS URBANOS
___________________________________________________________________________________
I. - INTRODUÇÃO
O relatório desenvolve-se segundo as áreas fundamentais da intervenção e actividades
do Departamento, apresentam-se os aspectos, obras e indicadores mais significativos de uma
forma simples e sintetizada.
II. - APRESENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Departamento de Serviços Urbanos

Divisão

Divisão

Obras
Manutenção

Serviços
Gerais

Divisão
Máquinas, Equip.
Transportes

Divição
Parques, Jardins
Espaços Verdes

Sector de

Sector de

Sector de

Construção

Oficinas

Gestão de

Sector Exec.
e Manut. de

Gerais

Máq. e Viaturas

Esp. Verdes

Civil
Sector Redes
de Drenagem de

Secção de
Armazém

Águas pluviais

a)

Sector de
Transportes
na Ria

Sector de
Vias

Sector de
Higiene e

Sector de
Eclusas e

Comunicação

Limpeza

Comportas

Sector de

Sector de
a)
Cemitérios

Aeródromo

Sinalética

Sector de
Viveiros e
Ornamentações

Municipal

Sector de
Canil
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a) De acordo com o organigrama da CMA o Sector de Higiene e Limpeza e o Sector de Canil estão afectos à
Divisão de Serviços Gerais, no entanto na realidade ambos os Sectores estão afectos à Divisão de Parques,
Jardins e Espaços Verdes.

ATRIBUIÇÕES
Ao Departamento de Serviços Urbanos compete superintender, coordenar e fiscalizar as
obras por administração directa, prestações de serviços e todas as acções desenvolvidas pelas
quatro Divisões Orgânicas que o integram, designadamente:
O Departamento de Serviços Urbanos é composto por 4 Divisões com atribuições
distintas, mas com múltiplas tarefas que se completam, sendo as suas principais competências:
•

Execução de obras por administração directa, com o respectivo controlo financeiro no
“Centro de Custos” – aplicação informática “OAD” (Obras por Administração Directa);

•

Gerir e fiscalizar as prestações de serviços;

•

Elaborar processos para consulta a fornecedores com vista a aquisições até 500€, com a
elaboração das respectivas requisições;

•

Gestão do armazém com o apoio da aplicação informática “GES” (Sistema de Gestão de
Stocks);

•

Gestão do canil municipal;

•

Gestão dos cemitérios;

•

Gestão das oficinas de carpintaria, serralharia, pintura, electricidade e mecânica;

•

Gestão do sistema de comportas e eclusas;

•

Gestão das máquinas, viaturas e equipamentos e sua manutenção;

•

Apoio logístico a eventos culturais e desportivos;

•

Limpeza em áreas não concessionadas à S.U.M.A.;

•

Manutenção de espaços verdes públicos e execução de novos;

•

Gestão dos viveiros municipais;

•

Manutenção de edifícios e equipamentos municipais, arruamentos e redes de drenagem
de águas pluviais;

•

Assegurar a sinalização horizontal e vertical de vias municipais e manutenção
semafórica.
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III. – RECURSOS HUMANOS
EVOLUÇÃO DO Nº DE FUNCIONÁRIOS
300
240

Nº Funcionários

250

255
224

219

215

210

198

200

191

150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anos

FAIXA ETÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS

7%

4%

19%
>18 e <30
>=30 e <40
>=40 e <50

29%

>= 50 e <60
>= 60 anos

41%

EVOLUÇÃO DA TAXA DE ABSENTISMO

14,00

Percentagem

12,00
10,00
8,00

8,22
6,00

8,16

8,92

8,21

8,35

9,51
7,77

4,00

4,95

2,00
0,00

A no 2000

A no 2001

A no 2002

A no 2003

A no 2004

A no 2005

A no 2006

A no 2007
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EVOLUÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Nº Acidentes de
Trabalho

25
20

24

15

15
10
5
0
2006

2007
Anos

MOVIMENTOS DE ENTRADAS E SAÍDAS
FUNCIONÁRIOS QUE SE APOSENTARAM:
Categoria

Divisão

Nº Funcionários

Apontador

DSU

1

Jardineiro

DPJEV

1

Cantoneiro de Limpeza

SHL

1

Pedreiro Principal

DOM

1

Motorista Pesados

DOM

1

Aux. Técn. Operador Eclusas

DMET

1

Total

6

FUNCIONÁRIOS QUE SAÍRAM:
Categoria

Tratador Apanhador Animais
Jardineiro
Condutor MPVE

Divisão

Vinculo

Nº Funcionários

SHL

Quadro

1

DPJEV

Contrato

4

DOM

Quadro

1

Total

6

FUNCIONÁRIOS QUE FALECERAM:
Categoria

Divisão

Nº Funcionários

Vigilante

SHL

1

Total

1
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FUNCIONÁRIOS QUE ENTRARAM PARA O DSU:

Categoria

Nº

Divisão

Vinculo

DSU

Quadro

1

Assistente Administrativa

DPJEV

Contrato

1

Serralheiro

DMET

Quadro

1

Electricista Auto

DMET

Contrato

1

Montador Estruturas

DMET

Avença

1

Jardineira

DPJEV

Quadro

1

Auxiliar Técnico

Funcionários

Total entradas

+6

Total de saídas

-13

Saldo

-7

IV. – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
DIVISÕES ORGÂNICAS DO DEPARTAMENTO
APOIO ADMINISTRATIVO
Nesta área exercem funções 4 funcionários que asseguram a realização dos seguintes
trabalhos:
•

Atendimento do público e telefónico;

•

Recepção e envio de faxes;

•

Tramitação informática da correspondência dirigida ao Departamento, através do
“Programa S.G.D.”;

•

Registo diário informático de solicitações telefónicas de munícipes (217);

•

Registo, triagem e distribuição diária da correspondência pelos responsáveis das quatro
Divisões e responsáveis sectoriais com implementação de critérios de modo a aumentar
o nível de segurança de circulação interna da documentação;

•

Organização da programação diária de actividades das Divisões;

•

Apoio administrativo ao Director do Departamento, às Divisões de Obras e Manutenção,
Divisão de Serviços Gerais, Divisão de Máquinas, Equipamentos e Transportes e Divisão
de Parques, Jardins e Espaços Verdes;
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•

Introdução de dados nas aplicações “Obras por Administração Directa” e “Gestão de
Stock’s”;

•

Registo e actualização dos trabalhos a realizar e realizados pelo Departamento em
estabelecimentos de ensino e habitação social;

•

Organização do arquivo do Departamento, tendo como objectivo principal maximizar a
redução da documentação em suporte papel;

•

Controlo de documentação relativa ao trabalho extraordinário;

•

Controlo de férias, faltas e licenças.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Na Divisão de Serviços Gerais, exercem funções 62 funcionários que asseguram a
realização dos trabalhos dos sectores de Oficinas Gerais, Higiene e Limpeza, Cemitérios, Canil e
Secção de Armazéns.
Entre outras atribuições compete a esta Unidade Orgânica:
•

Assegurar a gestão das oficinas de carpintaria, pintura, serralharia civil, electricidade e
canalização;

•

Assegurar a gestão de stocks de materiais em armazém, definidos pelos técnicos.

•

Conferir as requisições externas com as guias de remessa.

•

Implementar o “centro de custos” de obras por administração directa;

•

Manter a coerência entre as existências físicas e as da aplicação de gestão de stocks.

•

Inventário de materiais

•

Execução de mapas de medições e características para processos de concurso para
fornecimentos contínuos de materiais.

•

Manutenção dos Cemitérios Esgueira, Sul e Central

EVOLUÇÃO DO Nº DE FUNCIONÁRIOS

Categorias

Nº Funcionários
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Chefe de Divisão

---

---

---

---

---

1

1

Chefe de Armazém

---

1

1

1

---

1

1

Chefe de Cemitério

1

1

1

---

---

---

Economista

1

---

---

---

---

---

Ecónomo

1

---

---

---

---

---

Técnica de Informática de Grau 1

1

1

1

1

1

---

Assistente administrativa

1
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Encarregado de Cemitérios

---

1

1

1

1

---

Encarregado de Higiene e Limpeza

---

1

2

2

2

2

Fiscal de Higiene e Limpeza

2

1

1

1

---

---

Técnico Generalista 2ª

2

1

1

1

1

1

Técnico Profissional 1ª

2

1

1

1

1

---

Apontador

---

---

---

1

1

1

1

Calceteiro

1

1

1

1

1

1

1

Asfaltador

1

1

1

1

2

1

1

Chefe de Higiene e Limpeza

1
1
1

Auxiliar de Serviços Gerais

6

7

6

3

4

4

2

Cantoneiro de Limpeza

19

29

26

24

23

19

21

Canalizador

1

1

1

1

2

2

2

Carpinteiro

5

4

2

2

1

1

1

1

---

Carpinteiro de Limpos
Carregador

1

1

1

---

---

---

Condutor de Cilindros

1

---

---

---

---

---

CMPVE

1

2

2

1

1

1

Coveiro

10

9

9

9

8

8

8

Montador electricista

----

---

3

2

5

5

3
3

Electricista

7

7

4

4

1

1

Fiel de Armazém

2

1

1

---

---

---

Marceneiro

---

2

2

2

2

2

2

Mecânico

1

---

---

---

---

1

1

Marinheiro de Trafego Fluvial

---

1

1

---

---

---

Motorista de Pesados

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2
3

Pintor Principal
Pintor

7

7

7

5

4

4

Pedreiro

2

---

---

---

---

---

Serralheiro Civil

6

3

3

2

2

2

2

Serralheiro Mecânico

1

---

---

2

2

2

1

Servente

5

---

---

---

---

---

Soldador

---

1

1

1

1

1

Tractorista

2

---

---

---

---

---

Tratador/Apanhador de Animais

---

---

1

1

---

1

Vigilante de Espaços Verdes

---

2

1

---

1

2

103

88

83

71

71

67

Total:

1

62

SECTOR DE OFICINAS GERAIS
OFICINAS

DE

CARPINTARIA, PINTURA, SERRALHARIA, ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO

Nestas

oficinas

realizaram-se

trabalhos

de

conservação

e

manutenção

de

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios do património municipal, mobiliário
urbano e parques infantis. Remodelação, ampliação e modernização de instalações eléctricas e
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iluminação pública e decorativa. Instalações eléctricas provisórias para eventos, culturais,
desportivos, educativos, lúdicos e de acção social.
As actividades mais relevantes a que sector presta apoio são: Feira de Março, Festas do
Município, Aniversário da Casa Municipal da Juventude, Feira do Livro, Festas de Verão em Santa
Joana, Festas de Verão no Parque Infante D. Pedro, Festas da Cidade, Agrovouga, Semana do
Enterro da UA, Automobilia, Festa do Caloiro da UA, Farav /Feira da Gastronomia, Aveiro Jovem
Criador, Exposição de Carochas, Feira da Gastronomia em Santarém (montagem e desmontagem
de stand), Feira do Cavalo na Golegã (montagem e desmontagem de stand), Bienal de Cerâmica,
Concurso de Raça Holstein Frízia, iluminação decorativa de Natal edifícios da CMA, Canais da Ria
e Av. Dr. Lourenço Peixinho.

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DAS OFICINAS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
(CARPINTARIA, PINTURA, SERRALHARIA, ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO)
Apresenta-se na seguinte tabela os encargos de mão de obra, material e máquinas
distribuídos pelos serviços efectuados nas habitações sociais da CMA, estabelecimentos de
ensino e edifícios património municipal.
As habitações sociais representam um custo relevante, pois necessitam de muita
manutenção devido à sua idade. A principal fonte de problemas está nas canalizações de água,
as tubagens são em tubo galvanizado que ao longo dos anos em contacto com a água foram
oxidando, sendo a causa das inúmeras rupturas.
Materiais

Mão Obra

Máquinas

Habitação Social

26.382,64 €

30.289,82 €

8.343,26 €

Estabelecimentos Ensino

22.463,73 €

42.304,06 €

20.550,78 €

7.121,42 €

25.035,30 €

7.198,41 €

Edifícios Património Municipal

Materiais

Edificios
Património
Municipal
Habitação Social

Estabelecimento
s Ensino

Habitação Social

Estabelecimentos Ensino

Edificios Património Municipal
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Mão Obra

Edificios
Património
Municipal

Habitação Social

Estabelecimentos
Ensino
Habitação Social

Estabelecimentos Ensino

Edificios Património Municipal

SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA
São competências deste Sector, entre outras, assegurar a limpeza/varredura das vias e
espaços públicos, em áreas não concessionadas à SUMA, assegurar a vigilância dos sanitários
públicos e de outras instalações a cargo do D.S.U. e colocação, nas vias e lugares públicos, de
recipientes para depósito de resíduos assegurando a sua substituição e limpeza (excluindo as
áreas concessionadas).

TRABALHOS DE VARREDURA E LIMPEZA
Assegurou-se a varredura de áreas não concessionadas à SUMA, nomeadamente, Canal
de S. Roque (incluindo o parque de estacionamento), Sá – Barrocas, Forca Vouga, Galitos, Centro
Cultural e de Congressos, Quinta do Canha, Santiago Velho, Quinta do Cruzeiro/Olho D´ Água e
Montes de Azurva.
Este tipo de intervenção estendeu-se também à Zona Industrial da Taboeira e de
Mamodeiro.
Este Sector procedeu ainda, à limpeza de alguns Bairros Sociais, nomeadamente Griné,
Caião, Bela Vista, Covilhã, Eirol, Vila Verde, Quintãs, Taboeira, Urbanização Nova de Cacia e
Mataduços.
Assegurou-se ainda, a limpeza dos arruamentos e passeios nas Freguesias de S. Jacinto e
Aradas, assim como à aplicação de herbicida.
Apuramento de Custos (€)– Ano 2007

Manutenção de Áreas

Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Total

206.43

48295.01

11280.89

59782.33
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Manutenção de Bairros

0.00

2992.54

2201.77

5194.31

VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES
O sector de higiene e limpeza foi responsável pela manutenção geral e vigilância dos
sanitários públicos (Parque Infante D. Pedro, Rua de Coimbra, Pavilhão Octogonal, Mercado José
Estêvão e Mercado Manuel Firmino) e parque de estacionamento da Ponte de S. João.
Apuramento de Custos (€)– Vigilância de Instalações/Ano 2007
Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Total

Parque de S. João

0.00

7990.00

0.00

7990.00

Sanitários Públicos

1306.74

31787.77

202.26

33296.77

LIMPEZA DE LOGRADOUROS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Relativamente aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, este Sector assegurou a
manutenção (corte de ervas e limpeza de folhas de árvores) de logradouros, apoiou na
distribuição de leite, em parceria com a D.M.E.T. e procedeu à distribuição de ecopilhas e
papeleiras, de acordo com instruções da Divisão de Ambiente.
Relativamente a estabelecimentos de ensino do 2º e 3º ciclo limitou-se a intervenções
pontuais quando solicitadas pelas escolas e autorizadas superiormente.
OUTROS TRABALHOS REALIZADOS
O Sector de Higiene e Limpeza realizou alguns trabalhos que, embora pontuais, implicaram
a afectação de mão-de-obra e equipamentos. Tratou-se normalmente de solicitações de outros
Departamentos da Câmara, Associações e Entidades diversas.
Entre outros, destacam-se, limpeza do logradouro do futuro Museu de Requeixo, Marinha
da Troncalhada, Arquivo Distrital de Aradas, Parque de Exposições, aplicação de herbicida em
passeios e arruamentos de algumas Freguesias urbanas e rurais em áreas não concessionadas à
Suma, limpeza manual de sarjetas e valas hidráulicas, limpeza geral de candeeiros de
iluminação decorativa, limpeza dos espelhos de água e manutenção de Parques Infantis.
Apoiou-se, em parceria com a DMET, a realização de diversos trabalhos relacionados com
eventos promovidos pela Câmara (transporte de materiais, montagem e desmontagem de
palcos, barracas e estrados, mudança de mobiliários diversos e carga e descarga de grades).
Dando resposta a solicitações várias de outros serviços da C.M.A., procedeu-se à limpeza
de alguns terrenos e habitações camarárias.
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SECTOR DE CANIL
Ao Sector de Canil compete a manutenção geral e a conservação do Canil Municipal,
proceder à recolha dos animais (abandonados, doentes e acidentados) na via pública, assegurar
a vacinação dos canídeos e desenvolvimento de acções de higiene sanitária e campanhas de
profilaxia.
Neste sentido, efectuou-se a recolha dos canídeos abandonados nas diversas freguesias
do Concelho bem como o seu tratamento a sua manutenção, a limpeza e a desinfecção das
instalações do Canil.
Apuramento de Custos (€)– Canil/Ano 2007
Materiais

Canil Municipal

Mão de Obra

666.09

6617.17

Máquinas

102.26

Total

7385.52

No apuramento de custos anteriormente referido, estão incluídos os custos relacionados
com a captura de animais, dado que este trabalho é executado sempre que necessário pelos
funcionários responsáveis.
TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Pode dividir-se a componente administrativa em duas áreas distintas, tendo em vista por
um lado a operacionalidade do Sector e a informação dos trabalhos realizados ou a realizar.
OPERACIONALIDADE
Englobam-se todos os procedimentos administrativos necessários ao normal e bom
funcionamento das equipas de trabalho no terreno. Para além da necessidade de dotar as
equipas com os meios necessários (máquinas e materiais), a componente humana assume nesta
área sem dúvida, um papel relevante pelo que é imprescindível o controlo dos pontos diários e
as ordens de serviço.
A coordenação dos trabalhos com todos os funcionários afectos aos Sectores, Juntas de
Freguesia, outros Sectores da C.M.A. e Entidades diversas, requereu todo um trabalho de
retaguarda indispensável para a concretização no terreno das diversas solicitações.
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INFORMAÇÃO
Esta componente visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido e a realizar, elaborando-se
para o efeito respectivamente, relatórios trimestrais e anual e quadros de programação diária.
A informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar é conseguida pela
elaboração de orçamentos diversos.
Acresce referir toda uma panóplia de informações redigidas versando os mais variados
assuntos.
Finalmente a realização de reuniões periódicas no Departamento de Serviços Urbanos
permitem planear actividades, trocar pontos de vista, receber e prestar informações.

SECTOR DE CEMITÉRIOS
Neste Sector asseguraram-se trabalhos de manutenção dos Cemitérios Municipais, bem
como funerais e trasladações.

Ano

Funerais

Central
Trasladações

Funerais

Sul
Trasladações

Funerais

Esgueira
Trasladações

2000

30

4

152

1

112

6

2001

26

6

152

6

128

8

2002

49

4

96

9

60

5

2003

33

0

151

16

107

4

2004

31

1

141

8

105

6

2005

33

2

161

9

114

6

2006

52

1

156

12

144

4

2007

28

1

161

10

135

5

SECÇÃO DE ARMAZÉNS
Na Secção de Armazéns, exercem funções 4 funcionários.
Assegura movimento de saídas de armazém de materiais requisitados por funcionários,
com autorização dos seus superiores hierárquicos, assegura e calendariza a entrega dos
materiais à Juntas Freguesia de acordo com despacho superior, assegura a introdução dos stocks
mínimos e máximos de acordo com as quantidades definidas pelos técnicos, executa o
reaprovisionamento dos materiais de acordo com as quantidade definidas para stock , aplica
código a novos produtos adquiridos, classificando-os pela sua natureza e família, executa o
preenchimento dos pedidos e requisições internas de todas as divisões do DSU.
RESUMO DE MOVIMENTOS DE ARMAZÉM NOS ULTIMOS 3 ANOS (€)
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INVENTÁRIO ANUAL
Após uma nova equipa ter assumido a responsabilidade do armazém, houve a
preocupação de executar o inventário dos materiais existentes. No sentido de não parar as
várias actividades do DSU, foram feitas as contagens ao longo do ano.
Existiam imensos produtos com quantidades erradas conforme se pode analisar na tabela
em baixo.
Os acertos negativos referem-se a materiais em falta. Os acertos positivos referem a
materiais que existiam mas não estavam contabilizados no GES (aplicação informática de gestão
de stocks).
Todas as operações de acerto estão devidamente evidenciadas, em papel, assinado por
quem contou e pelo responsável do armazém.
Inventário
Acertos
Material Jardins
Armazém
Mat. Carpintaria
Mat. Pichelaria
Mat. Eléctrico
Combustível

-237227,89
-14675,01
0
644,19
-53281,4
-780,3

Higiene e Limpeza

35,77

Mobiliário Urbano

-72,55

Mat. Jardins

-150252,65

Lubrificantes

2606,96

Mat. Obras
Pintura
Equipamentos
Serralharia

-10498,95
86,97
-12130,47
0

Mat. Trânsito

571,3

Mat. Viaturas

518,25

Análise gráfica:
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Foram emitidos 547 pedidos e 849 requisições internas de compras de materiais.
Os pedidos destinam-se à compra de materiais ao abrigo de fornecimentos contínuos ou
prestações de serviço. As requisições internas destinam-se às compras por ajuste directo e
consultas prévias dos materiais ou serviços para os quais não há fornecimentos contínuos.

Pedidos

Req. Internas

120

DSG

Total

353

473

DPJEV

13

24

37

DMET

264

371

635

DOM

150

101

251

Total

547

849

1396

Executadas

DSG

Não Satisfeitas

Nº Req Externas

Valor em €

Nº Req. Externas

Valor em €

435

198.359,27 €

75

43.200,18 €

DPJEV

25

54.253,26 €

10

8.782,14 €

DMET

584

149.567,06 €

74

16.086,39 €

DOM

222

392.188,73 €

49

106.044,17 €

As requisições e pedidos são intenções de compra que são submetidas à consideração
superior. Por motivos diversos algumas não chegam a ter desenvolvimento, não terão, portanto,
a respectiva requisição externa.
As requisições externas executadas resumem-se no seguinte quadro e gráfico:
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Das actividades representadas convém destacar algumas que tiveram um poder mas
significativo quer em numero de horas, materiais e máquinas ,conforme se representa no
quando seguinte:
Mão

Material

Máquinas

3.693,48 €

133,00 €

1.018,34 €

720,78 €

62,39 €

549,64 €

2.824,64 €

398,14 €

4.811,52 €

de
Obra
Feira de Março
FARAV
Agrovouga

À DSG compete ainda a introdução dos pontos diários dos funcionários do DSU, no
sentido de apurar os custos das várias actividades que desenvolve ao longo do ano.
A seguinte tabela demonstra um exemplo dos dados que podem ser apurados na OAD
(Obras por Administração Directa). O resumo refere-se aos trabalhos executados pela DSG na
actividades indicadas.
Análise gráfica:

Foi também preocupação deste sector acompanhar atempadamente todas as solicitações
das Juntas de Freguesia e Associações, tendo em conta as limitações quer internas quer
externas, tendo-se procedido à entrega de materiais, quer através de entrega directa, por parte
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das firmas adjudicatárias dos concursos de fornecimentos contínuos, quer através de saídas de
armazém, com a seguinte distribuição.

Cedência de Materiais às Juntas de Freguesia
Aradas

2.383,00 €

Cacia

4.248,20 €

Eirol

11.981,37 €

Eixo

3.830,34 €

Esgueira

6.668,00 €

Glória

3.362,96 €

Nariz

1.677,06 €

Nª Srª Fátima

9.377,23 €

Oliveirinha

4.145,03 €

S. Bernardo

11.378,16 €

Requeixo

7.694,47 €

S. Jacinto

-

Stª Joana

7.035,23 €

Vera Cruz

-

OUTROS DESEMPENHOS EXECUTADOS PELA DSG
A DSG em colaboração com a DPJEV, colocou em prática, com excelentes resultados, o
aproveitamento de árvores abatidas. As árvores abatidas são traçadas com medidas de forma a
entrarem numa serração.
Requisitamos os serviço máquina para o corte da madeira para ser utilizada na oficina
de carpintaria.
Numa experiência piloto executaram-se cerca 6 metros cúbicos de madeira equivalente
a um valor de mercado 2640 € + IVA. O Custo do corte foi de 75 €. + IVA.
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Outra iniciativa da DSG, foi recuperar as prateleiras que estavam abandonadas na exfábrica da Pinheira. Estas permitiram aumentar em cerca de 40 % os arrumos do armazém,
permitindo o seu melhor acondicionamento e preservação.
Foi elaborado o estudo de necessidade de máquinas nas oficinas da DSG. Umas estavam
obsoletas e não funcionavam ou não existiam. Das que não existiam destacam-se a máquina de
pregar pneumática e a serra de meia esquadria. Estas máquina irão permitir o aumento da
produtividade e qualidade de serviço prestado pela carpintaria.

DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Na Divisão de Obras e Manutenção, exercem funções 54 funcionários que asseguram a
realização dos trabalhos dos Sectores de Sinalética, de Drenagem de Águas Pluviais, de
Construção Civil e de Vias de Comunicação.
Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica a manutenção e conservação
da sinalização vertical, horizontal e semafórica, a implementação de novos projectos de
sinalização rodoviária, a conservação e beneficiação de redes de drenagem de águas pluviais,
edifícios e equipamentos do património municipal e vias municipais, programar e afectar
recursos a cada obra, calendarizar as obras e contabilizar os respectivos custos, propor as
aquisições necessárias à execução de cada obra e apoiar a instrução de processos de concursos
de fornecimentos e prestações de serviços da sua dependência.
EVOLUÇÃO DO Nº FUNCIONÁRIOS
Categorias

Ano 2004

Nº de Funcionários
Ano 2005
Ano 2006

Ano 2007

Engenheira Civil

1

1

1

1

Encarregado

1

3

3

3

Fiscal Tecn. Electricidade

1

1

1

1

Pintor Principal

1

0

0

1

Pintor

4

4

4

3

Marcador de Vias

1

1

1

1

Pedreiro Principal

7

6

6

9

Pedreiro

10

10

8

4

5

5

5

5

3

2

1

1

Asfaltador Principal

3

3

2

2

Cantoneiro de Arruamentos

4

2

4

4

Calceteiro Principal
Calceteiro

4

4

3

3

Condutor CMPVE

11

10

10

8

Motorista de Pesados

3

3

3

2

Tractorista

6

6

6

6

64

61

58

54

Cantoneiro de Vias Municipais

TOTAL
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TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Englobam-se todos os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao normal e
bom funcionamento da Divisão, tais como:
•

Coordenação dos trabalhos com todos os funcionários afectos à Divisão, Juntas
de Freguesia, outros sectores da C.M.A. e entidades diversas;

•

Programação diária, quinzenal e trimestral dos trabalhos a realizar;

•

Elaboração de relatórios trimestrais e anual;

•

Informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar;

•

Redação de informações técnicas sobre os mais variados assuntos;

•

Realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o executivo, permitindo planear actividades,
trocar pontos de vista, receber e prestar informações;

•

Elaboração de um registo orientado no sentido de inventariar e caracterizar as
diferentes intervenções desenvolvidas e a realizar em estabelecimentos de
ensino e habitações sociais, sendo possível desta forma informar em tempo real
o ponto de situação e o histórico das intervenções solicitadas;

•

Controlo dos pontos diários, ordens de serviço e trabalho extraordinário;

•

Elaboração de requisições e contactos com fornecedores;

•

Apoiar na instrução de processos de concursos de fornecimentos e prestações de
serviços da sua dependência.

SECTOR DE SINALÉTICA
Es tá a cargo des t e sector a manutenção, conservação e implementação de
sinalização vertical e horizontal, para além da manutenção e reparação de equipamento
semafórico em todo o concelho.

AFECTAÇÃO CUSTOS
Ano
Total de Custos (€)

2006

2007

104.899€

125.961€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS

SECTOR DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de
serviços relativos a execução de sarjetas, reparação e /ou construção de aquedutos, aplicação
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de colectores de águas pluviais, limpeza de valas hidráulicas e desobstrução de colectores de
águas pluviais.
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
AFECTAÇÃO CUSTOS
Ano
Total de Custos (€)

2006

2007

45.193 €

39.639€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS

POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
AFECTAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA (€)
Ano
Total de Custos (€)

2006
10.902€

2007
33.802€

SECTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Neste sector foram executados por administração directa, entre outros, trabalhos de
conservação e manutenção em habitações sociais, estabelecimentos de ensino, edifícios do
património municipal e execução de arranjos urbanísticos.
SECTOR DE VIAS DE COMUNICAÇÃO
Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de
serviços relativos a recuperação de caminhos rurais, limpeza de valetas e outros trabalhos nas
freguesias, conservação e manutenção de arruamentos municipais, limpeza e desobstrução de
sarjetas e reposição de pavimentos em passeios.
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RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS E OUTROS TRABALHOS NAS FREGUESIAS
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA

Custo de Máquinas (€)
Vera- Cruz
S. Joana
S. Jacint o
S. Bernardo
Requeixo
Oliveir inha
N.ª Sr.ª Fát ima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2007

Conservação e Reparação de Caminhos Rurais
Ano

2006

Total de Custos (€)

2007

88.934€

69.495€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS

CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS BETUMINOSAS A QUENTE E A FRIO NAS FREGUESIAS

Custo Total (€)
Vera-Cruz
S. Joana
S. Jacinto
S. Bernardo
Requeixo
Oliveirinha
N.ª Sr.ª Fátima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
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Aplicação de Argamassas Betuminosas
Ano

2006

Total de Custos (€)

143.751€

2007
185.471€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS

LIMPEZA DE VALETAS COM MEIOS MECÂNICOS ADEQUADOS

Custo de Máquinas (€)
Vera-Cruz
S. Joana
S. Jacinto
S. Bernardo
Requeixo
Oliveirinha
N.ª Sr.ª Fátima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas
0

5000

10000

15000

20000

25000

2007

Limpeza de Valetas
Ano
Total de Custos (€)

2006

2007

143.109€

131.254€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PASSEIOS
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA

Reposição de Pavimentos em Passeios
Ano
Total de Custos (€)

2006

2007

46.758€

93.803€

NOTA: CUSTOS DE ACORDO COM OS VALORES INSERIDOS NO CENTRO DE CUSTOS
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REPARAÇÕES SOLICITADAS PELOS S.M.A.
2006

2007

Nº

Nº Solicitações

Total de Área

Nº

Nº Solicitações

Solicitações

Executadas

Reparada

Solicitações

Executadas

34

34

102 m2

29

29

Total de Área Reparada

89,50 m2

POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
AFECTAÇÃO CUSTOS (€)
Ano

2006

Total de Custos (€)

14.628€

2007
20.076€

DIVISÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES
Na Divisão de Máquinas, Equipamentos e Transportes exercem funções 27 funcionários
que asseguram a realização dos trabalhos a cargo dos Sectores de Gestão de Máquinas e
Viaturas, Transportes na Ria, Eclusas e Comportas e Aeródromo Municipal.
Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica proceder à manutenção do
parque de viaturas e máquinas da CMA, assegurar a manutenção dos moliceiros da autarquia,
assegurar o funcionamento do sistema de eclusas e comportas, assegurar o funcionamento do
Aeródromo Municipal de Aveiro e prestar apoio logístico à realização de eventos culturais e
recreativos.
RECURSOS HUMANOS
Evolução da quantidade de Funcionários
Categorias Profissionais

Anos
2003

2004

2005

2006

2007

Chefe de Divisão
Técnico Profissional

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encarregado

0

0

1

1

1

Mecânico

4

4

4

3

3

Serralheiro Mecânico

1

1

1

1

2

Electricista Automóvel

0

1

1

0

1

Lubrificador

2

2

1

1

1

Motorista de Transportes Colectivos

2

2

2

1

1
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Motorista de Pesados

0

0

0

0

1

Motorista de Ligeiros

2

2

2

2

2

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais

1

2

2

3

3

Marinheiro de Tráfego Fluvial

1

2

2

2

2

Montador de Estruturas

0

2

2

2

3

Operador de Central e Subestação

0

3

4

4

4

Operador de Eclusas

4

1

1

1

0

Cantoneiro de Limpeza

1

1

1

0

0

Tractorista

1

1

1

1

1

21

26

27

24

27

TOTAL

TRABALHO ADMINISTRATIVO
Durante o ano de 2007 a DMET desenvolveu bastante trabalho administrativo, onde se
destaca, como mais relevante, a elaboração dos cadernos de encargos, análise das propostas e
elaboração dos relatórios dos seguintes concursos:
•

Fornecimento Contínuo de Pneus durante um ano;

•

Fornecimento Contínuo de Lubrificantes durante um ano;

•

Fornecimento Contínuo de Baterias durante um ano;

•

Prestação de Serviços Oficinais de Pneus durante um ano;

•

Prestação de Serviços de Inspecções Periódicas Obrigatórias durante um ano;

As viaturas, máquinas e equipamentos (de grande porte) da Câmara Municipal de Aveiro,
encontram-se listadas e numeradas, conforme listagem em anexo.
RECEPÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS
Durante o ano de 2007 a DMET não recepcionou nenhum equipamento novo. Deste
modo, não se deu continuidade à necessária e urgente renovação do parque de viaturas e
máquinas da CMA.
No quadro abaixo mostra-se a evolução da recepção de viaturas e máquinas ao longo dos
últimos anos:
Renovação do Parque de Viaturas e Máquinas
Anos
Equipamento
recepcionado

2003

2004

2005

2006

2007

0.00 €

3 830.20 €

129 239.64 €

13 099.46 €

0.00 €

(valores com IVA incluído)
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ABATE DE VIATURAS E MÁQUINAS
Durante o ano de 2007 foram abatidas ao património da CMA diversas viaturas e
máquinas em virtude da sua reparação não se justificar em termos económicos ou não ser
tecnicamente possível, conforme listagem abaixo:
•

1 camião de recolha de RSU de marca Volvo QQ-55-45 (nº309);

•

1 niveladora John Deere, modelo JD 570 A (nº338);

•

1 motociclo Piaggio 4 AVR-15-57 (nº114);

•

1 reboque Galucho L-115 152 (nº291);

•

1 corta relva tractor Honda, modelo HF 2213 SE (nº306);

•

1 corta relva Kubota, modelo W 621 HTC (nº221);

•

1 corta relva Husqvarna, modelo R 152 SV-BBC (nº374);

•

1 corta relva Husqvarna, modelo R 152 SV-BBC (nº375);

•

1 corta sebes Kubota, modelo XT 610 (nº214).

SECTOR DE GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS
OFICINA MECÂNICA
O trabalho desenvolvido na Oficina Mecânica tem duas vertentes: a Manutenção
Preventiva (vulgo “manutenção”) e a Manutenção Correctiva (vulgo “reparação de avarias”).
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
No que respeita à Manutenção Preventiva, a Oficina Mecânica da DMET procedeu à
realização dos seguintes trabalhos: mudanças e atestos de óleo, substituição de filtros,
lubrificação geral de camiões e máquinas, substituição de pneus e reparação de furos,
abastecimentos de combustível e limpeza de viaturas e máquinas.
Indica-se de seguida os serviços mais importantes realizados neste sector:
Manutenção Preventiva
Operações

2003

2004

2005

2006

2007

Mudanças de óleo

145

133

143

120

125

Lubrificações

613

550

635

654

646

Limpezas

936

898

901

874

876

1 694

1 581

1 679

1 648

1 647

TOTAIS
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MANUTENÇÃO CORRECTIVA
No que respeita à Manutenção Correctiva procedeu-se à reparação de avarias em
diversas viaturas, máquinas e equipamentos. No quadro seguinte indicam-se as intervenções
mais importantes dos últimos anos:
Manutenção Correctiva
Operações

Reparações e beneficiações

2003

2004

2005

2006

2007

806

892

857

940

1020

INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS
Efectuaram-se também revisões gerais com vista à realização da Inspecção Periódica
Obrigatória, a todas as viaturas – ligeiras e pesadas – excepto as que se encontram afectas à
Presidência.
Inspecções Periódicas Obrigatórias
2003

2004

2005

2006

2007

49

51

53

55

57

MATERIAIS CONSUMIDOS
Verificou-se um acréscimo do valor total de peças, lubrificantes e consumíveis aplicados
nas viaturas e máquinas da frota da CMA, conforme mostrado no seguinte quadro:
Consumo de Materiais
Material

2003

2004

2005

2006

2007

Peças

47 355.15 €

48 601.69 €

61 853.68 €

44 654.49 €

75 655.64 €

Lubrificantes

7 759.93 €

7 475.42 €

7 020.89 €

6 267.20 €

8 261.20 €

Consumíveis

------

4 620.96 €

1 464.43 €

3 650.57 €

5 876.09 €

55 115.08 €

60 698.07 €

70 339.00 €

54 572.26 €

89 792.93 €

TOTAIS

(valores com IVA incluído)

SERVIÇOS EM FORNECEDORES EXTERIORES
Foi também necessário recorrer-se a serviços oficinais em fornecedores exteriores
(concessionários e/ou representantes das respectivas marcas) para a reparação e/ou revisão de
diversas viaturas e equipamentos.
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A evolução da quantidade deste tipo de intervenções encontra-se sintetizada no quadro
seguinte:
Serviços Oficinais em Fornecedores Exteriores
Descrição

2003

2004

2005

2006

2007

Revisões

3

6

2

5

2

Chaparia e pintura

4

6

11

9

4

Reparações eléctricas

59

40

20

21

16

Reparações mecânicas

23

58

26

23

20

Substituições de vidros

5

3

2

4

0

Aferições de tacógrafos

7

4

4

7

3

94

117

65

69

45

TOTAIS

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
No âmbito da gestão das viaturas de transporte de passageiros e mercadorias da Câmara
Municipal de Aveiro, assegurou-se a realização de serviços de transporte em duas vertentes:
uma de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias entidades do
concelho, tais como Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino, associações culturais,
associações desportivas e outras.
Serviços de Transporte de apoio à CMA
No que respeita ao apoio às unidades orgânicas da CMA, os serviços mais importantes
efectuados por este sector, são:
•

Transporte de pessoal operário do DSU às diversas frentes de trabalho;

•

Transporte de funcionários para a Cantina do DSU;

•

Distribuição da documentação relativa às sessões da Assembleia Municipal aos
Deputados Municipais;

•

Apoio à Divisão de Gestão Urbanística com o transporte de técnicos com vista à
realização de vistorias;

•

Apoio à Divisão de Educação com a distribuição do leite escolar;

•

Apoio às Divisões de Museus e Património Histórico, Juventude, Desporto, Acção
Cultural, Habitação Social e Acção Social com transportes diversos.

MAPAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Nos quadros seguintes indica-se os dados relativos aos serviços de transporte,
nomeadamente os que respeitam à quantidade de saídas, quilometragens e consumos de
combustível, fornecendo-se também os dados dos anos anteriores de modo a permitir uma
análise da sua evolução.

Pág.692

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

Mapa de Serviços das Viaturas
Viaturas

2003

2004

2005

2006

2007

Autocarro Iveco nº 210

286

274

193

280

408

Viaturas 9 lug. e furgões

48

118

76

126

308

334

392

269

406

716

TOTAIS

Mapa de Quilometragem das Viaturas (km)
Viaturas

2003

2004

2005

2006

2007

Autocarro Iveco nº 210

47 660

51 458

39 599

53 628

50 520

Viaturas 9 lug. e furgões

147 353

173 838

162 420

92 892

130 884

195 013

225 296

202 019

146 520

181 404

TOTAIS

Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Quantidade (litros)
Viaturas

2003

2004

2005

2006

2007

Autocarro Iveco nº 210

7 234.50

9 083.11

5 737.67

7 189.78

8 123.64

Viaturas 9 lug. e furgões

17 190,00

19 697.37

13 511.53

9 808.70

12 745.48

24 424,50

28 780.48

19 249.20

16 998.48

20 869.12

TOTAIS

Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Custo (€ com IVA incluído)
Viaturas

2003

2004

2005

2006

2007

Autocarro Iveco nº 210

5 064.15

7 720.64

5 508.16

7 494.26

8 756.86

Viaturas 9 lug. e furgões

12 032.99

16 742.77

12 971.07

10 303.10

13 609.75

17 097.14

24 463.41

18 479.23

17 797.36

22 366.61

TOTAIS

SECTOR DE TRANSPORTES NA RIA
Em virtude do protocolo firmado entre a CMA e a “Rota da Luz” a manutenção dos
moliceiros da autarquia passou a ser efectuada por aquela entidade, a partir de Setembro de
2007. Deste modo, a actividade desenvolvida por este sector tornou-se praticamente
inexistente.
De referir que devido à progressiva degradação de todos os moliceiros da CMA, foram deslocados
para as instalações da “Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro” os moliceiros “Agar”
e “Xarolo” para reparação.
Ainda assim este sector desenvolveu as seguintes actividades:
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•

Escoamento de água e limpezas gerais a todos os moliceiros da CMA (até Agosto de
2007);

•

Deslocação de moliceiros para as “Ornamentações de Natal” promovido pela Divisão
de Acção Cultural;

•

Deslocação do moliceiro “O Moliço” desde o estaleiro do fabricante (Felisberto
Amador) em Pardilhó até Aveiro;

•

Cedência de moliceiros para os seguintes eventos promovidos pela CMA:
o

Colocação de 2 moliceiros no Lago da Fonte Nova no âmbito da realização do
“Campeonato de Basquetebol Compal Air” promovido pela Divisão de Desporto;

o

Colocação de 5 moliceiros ornamentados junto à Capitania, no âmbito das
comemorações do “Dia Internacional dos Museus” promovido pela Divisão de
Museus e Património Histórico.

SECTOR DE ECLUSAS E COMPORTAS
Este sector tem a seu cargo o funcionamento do sistema de eclusas e comportas da
cidade de Aveiro. Assim, é assegurado o atravessamento da Eclusa por embarcações, controlado
o nível de água dentro da cidade (evitando, assim, a inundação das zonas circundantes aos
canais urbanos) e garantida a sua renovação.
É também controlado o nível de água dentro da cidade a uma determinada cota, de
modo a permitir a realização de diversas actividades culturais e desportivas.
Em 2 de Março de 2007 teve início a empreitada de “Concepção/Construção da Ponte
Rodoviária sobre o Canal das Pirâmides junto à Eclusa e Reparação/ /Reabilitação das
Comportas”, a cargo da firma “Conduril, SA”. Esta obra encontra-se em curso prevendo-se o seu
término em Maio de 2008.
SECTOR DO AERODROMO MUNICIPAL
Foi dado continuidade ao trabalho de assistência aos aviões, no que respeita ao apoio
durante a descolagem, aterragem e durante o voo.
Verificou-se um decréscimo na quantidade de aeronaves a usufruir das instalações do
Aeródromo Municipal de Aveiro relativamente aos anos anteriores (como se mostra no quadro
abaixo), sem dúvida, em virtude de ter deixado de haver combustível para revenda a partir de
Março de 2007.

Movimento de Aviões
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Tipo de Tráfego

2003

2004

2005

2006

2007

540

246

487

771

490

Instrução / Treino

1 264

1 679

2 265

3 069

1 736

Privados

1 763

1 988

2 064

1 714

1 430

Militares

389

259

130

178

186

3956

4 172

4 946

5 732

3 842

Trabalho Aéreo

TOTAIS

Movimento de Passageiros
Passageiros

2003

2004

2005

2006

2007

Embarcados

2 656

2 386

2 770

3 771

2 799

Desembarcados

2 650

2 373

2 782

3 648

2 845

APOIO A FESTIVIDADES, EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS
SERVIÇOS REALIZADOS
O apoio logístico à realização de diversos eventos prestado por esta brigada da DMET
tem duas vertentes: uma de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias
entidades do Concelho de Aveiro, tais como Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino,
associações culturais, associações desportivas e outras.
Este apoio consiste na disponibilização (transporte, montagem e desmontagem) de
bancadas, barracas, cadeiras, coretos, estrados, grades, mesas, palcos e toldos, assim como na
cedência de funcionários para a realização de cargas e descargas, transportes de exposições e
outros transportes diversos.
Indica-se de seguida os eventos mais importantes, apoiados por este sector em 2007:
•

Referendo Eleitoral;

•

Carnaval;

•

Concurso Hípico de Sta. Joana;

•

Feira de Março;

•

Enterro do Ano;

•

Agrovouga;

•

Feira do Livro;

•

Festas da Cidade;

•

Venda de Peixe a Retalho;

•

Feira das Cebolas;

•

Festas de Verão;
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•

Aniversário da Casa Municipal da Juventude;

•

FARAV;

•

Festival de Gastronomia de Santarém;

•

Feira Nacional de Cavalos da Golegã;

•

Bienal de Cerâmica;

•

Litoral Fashion;

•

Semana do Caloiro;

•

Aveiro Tuning Show;

•

Taça de Portugal de Triatlo – I Triatlo de Aveiro;

•

XIV Convenção de Fitness;

•

Campeonato Nacional de Natação;

•

Bazar de Natal.

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
A evolução da quantidade de serviços prestados por esta brigada ao longo dos últimos
anos encontra-se sintetizada no quadro seguinte:

Anos

Equipamento /
/ Serviço

2003

2004

2005

2006

2007

Bancadas

15

12

16

18

22

Barracas

57

38

50

76

35

Cadeiras

a)

65

57

44

64

Coreto

4

4

6

2

5

Estrados

a)

20

11

6

25

Exposições

a)

b)

b)

b)

93

Grades

a)

b)

b)

b)

37

Mesas

a)

40

22

17

18

Palcos

36

37

40

45

63

Toldos

a)

29

15

19

18

Diversos

a)

196

257

218

238

TOTAIS

a)

441

474

445

618

a) Dados inexistentes
b) Incluídos na rubrica “Diversos”

Na rubrica “Diversos” foram contabilizados os serviços de cedência de boxes, logetes e
mastros; o apoio a cargas e descargas; o transporte de mobiliário assim como outros transportes
diversos.
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PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO DSU
Para a elaboração do orçamento para o ano de 2008 e seguintes, foi proposta a
aquisição de diversas viaturas e equipamentos com vista à renovação do parque de viaturas e
máquinas do DSU.
Esta renovação tem dois grandes objectivos: um de substituição de equipamento
obsoleto, cuja rentabilidade é praticamente nula e cujas condições de segurança já não estão
de acordo com os parâmetros actuais, e outro para dotar o DSU de meios que lhe permita
possuir uma maior eficiência e autonomia no desempenho das funções que lhe estão atribuídas,
evitando deste modo recorrer-se a fornecedores exteriores para a sua realização.
Assim, mostra-se de seguida a proposta de renovação de equipamento já apresentada
superiormente:
Proposta de Aquisição de Viaturas e Máquinas
Q.

Descrição

Afectação

2008

1

Viatura 3 lugares com caixa aberta

Encarregado da DSG

28.000,00 €

1

Viatura 6 lugares com caixa aberta

Encarregado da DOM

30.000,00 €

1

Camião com banheira basculante (26 000 kg)

DOM - Sector de Vias

140.000,00 €

1

Tractor agrícola com “Limpa Bermas”

DOM - Sector de Vias

40.000,00 €

2

Betoneiras monofásicas

DOM - Sector de Obras

1.500,00 €

1

Martelo demolidor a gasolina

DOM - Sector de Obras

3.000,00 €

1

Corta Relva Tractor com motor diesel

DPJEV - Jardins

12.500,00 €

4

Corta Relva de condução apeada

DPJEV - Jardins

4.000,00 €

1

Mini Retroescavadora

DPJEV - Jardins

45.000,00 €

1

Mini Varredoura

DPJEV - Limpeza

82.000,00 €

1

Aparelho de Soldadura portátil monofásico

DSG - Serralharia

500,00 €

TOTAL

386.500,00 €

(valores com IVA incluído)

(ANEXO)
LISTAGEM DE V IATURA S, MÁ QUINA S E E QUIPA ME NTOS DA CMA E M 2007
Nº

Matrícula

101

4 AVR-15-53

Marca

Modelo

Piaggio

Sfera 50

Data

06.03.1997

Mota/1L

Sector

DPJEV Rega

102

Corta Relva

John Deere

LX 176

Corta relva tractor

Aeródromo

103

Compressor

Tomix Press

Igneo 200.K15

(nº3020389)

Compressor água (Ecodet)

DMET Mecânica

104

62-06-MQ

Ford

Fiesta Van 1.8 D

27.01.1999

Lig Merc/2L/3P

CMA - CCC

105

Mini Retro

JCB

1 CX

03.06.2002

Mini Retroescavadora

DOM Obras

107

Marcador

Graco

LineLazer 3900

06.03.2006

Marcador traços rodoviários

DOM Sinalética

108

Fresa

Galucho

FP 1 - 1.300

Fresa agrícola (A O C)

DPJEV Jardins

109

91-08-NE

110

5 AVR-05-18

--------

Tipo

--------

Ford

Fiesta 1.25 16V

20.04.1999

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro
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111

Roçador

Kubota

D 430

26.09.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

114

4 AVR-15-57

Piaggio

Sfera 50

06.03.1997

Mota/1L

DSU Estaleiro

115

Compressor

Orion

T - 200 P (200 litros)

Compressor Ar (trifásico)

DMET Mecânica

116

Compressor

Ciata

T - 100 (100 litros)

--------

Compressor Ar (mono)

DSG Pintura

117

Bote a remos

OBE

Coco

15.11.2001

Parque Infante D Pedro

DPJEV Jardins

118

4 AVR-30-74

Standard

Navigator 50

28.06.1999

Mota/2L

DSU Estaleiro

119

5 AVR-05-19

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

1999

120

11-AE-34

Mitsubishi

Canter FE 659 3.9 D

28.06.2005

Pes Merc/7L/4P/cx ab tri

DPJEV Jardins

121

4 AVR-15-58

Piaggio

Sfera 50

06.03.1997

Mota/1L

DSU Estaleiro

122

5 AVR-05-17

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

125

Retro

Komatsu

WB 93 R-2 LE

21.06.2002

Retroescavadora

DOM Obras

126

Cilindro Apeado

IR - ABG

DX 72

22.07.2005

Cilindro condução apeada

DOM Vias

128

5 AVR-05-20

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

129

5 AVR-05-21

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

130

01-66-MV

Renault

Laguna 1.6 RXE

25.02.1999

Lig Pas/5L/5P

Presidência

132

D 6686 AV

Moliceiro

N. S. das Areias

15.03.1988

Moliceiro (18Pas+2Trip)

DMET Transp Ria

133

D 6685 AV

Moliceiro

São Roque

22.01.1991

Moliceiro (18Pas+2Trip)

DMET Transp Ria

134

Compressor

Honda

MVM 40 (branca)

--------

Compressor de Pintura

DOM Sinalética

135

Compressor

Lombardini

6 LD (amarela)

--------

Compressor de Pintura

DOM Sinalética

138

Retro

Case

580 SLE

26.01.2000

Retroescavadora

DOM Obras

139

A 2316 AL

Bateira

(sem modelo)

04.06.1990

Bateira (motor 9.9 CV)

DMET Transp Ria

140

61-83-MQ

Ford

Fiesta Van 1.8 D

27.01.1999

Lig Merc/2L/3P

CMA - CCC

141

Betoneira

Diesel

(gasóleo)

Betoneira

DOM Obras

--------

143

Compressor

Felisatti

926 (300 litros)

Compressor Ar (Macoser)

DMET Mecânica

144

Torno mecânico

Pinacho

L - 8 / 260

21.03.1977
--------

Torno mecânico (Macoser)

DMET Mecânica

145

Serra mecânica

Sabi

SH 260

--------

Serra de lâmina (Macoser)

DMET Mecânica

146

Furadora

EFI

FG 2202 (nº8204)

17.05.1983

147

Prensa

ALL

DC 100 (série 2)

1992

148

Carro de mão

transporte

de peixe

(2 unidades)
2000

Furadora vertical (Macoser)

DMET Mecânica

Prensa 100 ton (A L L)

DMET Mecânica

Carro de mão de rodízios

Mercado J Estêvão

149

Gerador

Honda

EC 6000

Eléctrico Mono (Mar & Ria)

DOM Sinalética

151

Pulverizador

Extral

(sem modelo)

(2 unidades)

A e B (Albino Vieira)

DPJEV Jardins

151

Pulverizador

Vieira

(sem modelo)

(1 unidade)

C (Henrique Vieira & Filhos) DPJEV Jardins

152

84-25-PT

Toyota

Hiace Furgão 2.5 D

20.06.2000

Lig Merc/3L/4P/Furgão

DSU Estaleiro

153

Saltitão

IR ABG

R1

26.10.2004

Saltitão

DOM Obras

154

Carro de mão

de 1 roda

(tipo obras)

Carro de mão de 1 roda

DSG Cemitérios

156

Empilhador

Manitou

M 30-2

26.01.2000

Empilhador TT

DSU Estaleiro

157

25-28-ZA

Renault

Kangoo D 65 1.9 D

29.09.2004

Lig Merc/2L/4P

CMA - CCC

158

Arejador

Parque

D. Pedro V

Arejador eléctrico do lago

DSG Electricidade

160

91-42-NE

Ford

Fiesta 1.25 16V

20.04.1999

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

161

85-75-UF

Land Rover

Defender 90 TD5

28.10.2002

TT/Lig Pas/6L/3P (nº04)

Polícia Municipal

163

Corta Sebes

Kubota

XT 610

26.09.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins

164

Corta Sebes

Kubota

XT 610

26.09.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins

165

75-05-QH

Toyota

Hilux 2.5 D (4x2)

22.09.2000

Lig Merc/3L/2P/cx ab

DSG Serralharia

166

Motobomba

Kubota

KS 160 (154 cm3)

--------

Gasolina/3.2CV/1.5"

DPJEV Jardins

(6 unidades)

(4 unidades)

167

Motobomba

Kubota

KS 200 (201 cm3)

--------

Gasolina/4.2CV/2"

DPJEV Jardins

168

Escarificador

Honda

GX 160

--------

Escarificador (Mar & Ria)

DPJEV Jardins
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169
170

4 AVR-13-95

Yamaha

CT 50 S

21.11.1996

Mota/2L

ECLUSA do Canal das Pirâmides

171

Motobomba

172

DMET Eclusas

ACME

ADN 37W

Electrobomba

Ideal Delta

CM 40 - 1000

173

Electrobomba

Efacec

174

Electrobomba

Rabor

175

Motocultivador

MAB

210

176

Mini Pá

Case

1840

177

Motor Barco

Yamaha

25 D

178

Motor Barco

Yamaha

15 D

179

Motor Barco

Yamaha

180

57-30-OV

Toyota

181

57-31-OV

Toyota

182

97-66-PG

183

L-149 582

184

Limpa Traços

185

Broca

186

Corta Asfalto

187

Adubadora

188

Motosserra

189

10-93-GU

191

DPJEV Rega

Gasóleo (2")

DPJEV Jardins

sem nº

Trifásica (10CV/2")

DPJEV Jardins

BF5 112 M22

nº911080004

Trifásica (6.5CV/2")

DPJEV Jardins

BL 3M 90L 42

nº880506395

Monofásica (1.5CV/1.5")

Aeródromo

Motocultivador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

26.01.2000

Mini Pá Carregadora

DOM Obras

(nº 329 267)

Motor Moliceiro - 25 CV

DMET Transp Ria

(nº 375 381)

Motor Moliceiro - 15 CV

DMET Transp Ria

9.9 D

(nº 379 818)

Motor Moliceiro - 9.9 CV

DMET Transp Ria

Dyna 280 - 4.1 D

24.01.2000

Pes Merc/6L/4P/cx ab tri

DOM Vias (M)

Dyna 280 - 4.1 D

24.01.2000

Pes Merc/6L/4P/cx ab tri

DOM Obras

MAN

26.364 DFC

28.03.2000

Pes Merc/3L/2P

DOM Obras

Joluso

RR - 2EC - 7.0

16.02.2000

Atrelado da MAN 182

DOM Obras

Bartell

SP 8

Fresa de traços de trânsito

DOM Sinalética

Galucho

BR-1000 (série A79)

Weber

SM 82 Y

Cyclone

(sem modelo)

nºA0190

--------

-------(nº65320)

Broca - Tractor Ford 335

DOM Obras

Cortadora de Asfalto

DOM Vias

--------

Espalhadora de Adubo

DPJEV Jardins

26.01.2000

Echo

CS - 6701 - 20"

15.03.2000

Motosserra (Fatomipe)

DPJEV Jardins

Mitsubishi

Carisma 1.6 GLX

04.06.1996

Lig Pas/5L/5P

Presidência

Bomba

Battioni

MEC 86 F - 5000

(5 unidades)

Cisterna 280/281/341/AOC

DSU Estaleiro

192

Motosserra

Dynamac

DM 51 F - 12"

1997

(Vermelha - F Eucalipto)

Protecção Civil

193

Carro de mão

de 1 roda

(tipo obras)

(6 unidades)

Carro de mão de 1 roda

DOM Obras

194

Carro de mão

de 2 rodas

(metálicos)

(26 unid.)

Carro de mão de 2 rodas

DPJEV Jardins

195

38-82-PE

Ford

Fiesta 1.25 16V

13.03.2000

Lig Pas/5L/5P

DSU Estaleiro

196

38-83-PE

Ford

Fiesta 1.25 16V

13.03.2000

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

197

Vassoura

Attec

05.BB.1520

07.12.2004

Vassoura hidráulica

DOM Vias

198

Motosserra

Echo

CS - 3400 - 12"

30.03.2000

Motosserra (Fatomipe)

DPJEV Jardins

199

Motosserra

Echo

CS - 6701 - 20"

15.03.2000

Motosserra (Fatomipe)

DPJEV Jardins

200

Mini Pá

Komatsu

SK 714-5

21.06.2002

Mini Pá Carregadora

DOM Obras

201

Motosserra

Dynamac

DM 35 F - 16"

Motosserra (F Eucalipto)

DPJEV Jardins

1995

202

Coreto

(1 unidade)

Coreto de madeira

DMET Festividades

203

90-03-QB

Fiat

Punto 1.2 S

28.07.2000

Lig Pas/5L/5P

Escola Segura

204

90-07-QB

Fiat

Punto 1.2 S

28.07.2000

Lig Pas/5L/5P

Escola Segura

205

99-85-QG

Fiat

Punto 1.2 S

15.09.2000

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

206

99-66-QL

Ford

Fiesta 1.25 16V

23.10.2000

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

207

Arado

Galucho

E 5 D - Série I - 91

(nº253688)

Arado agrícola

DPJEV Jardins

208

4 AVR-32-69

Peugeot

Fox L

07.06.2000

Mota/2L

DSU Estaleiro

209

Combinado

Komatsu

Zenoah EXZ 2600 DL

08.08.2005

Motosserra e Roçador

DPJEV Jardins

210

42-34-PV

Iveco Daily

A 59 E 12 S - 2.8 D

29.06.2000

Pes Pas/28L

DMET Viaturas

211

COMPORTA NORTE (Vitasal) do Canal de São Roque

DMET Eclusas

212

COMPORTA CENTRAL do Canal de São Roque

DMET Eclusas

213

COMPORTA SUL (Poente) do Canal de São Roque

DMET Eclusas

214

Corta Sebes

Kubota

XT 610

09.03.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins

215

Corta Sebes

Kubota

XT 610

09.03.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins
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217

75-22-QH

Toyota

Hilux 2.5 D (4x2)

22.09.2000

Lig Merc/3L/2P/cx ab

DSG Carpintaria

218

06-24-QL

Mitsubishi

Canter FE 649 3.9 D

12.10.2000

Pes Merc/7L/4P/cx ab tri

DPJEV Jardins

219

06-25-QL

Mitsubishi

Canter FE 649 3.9 D

12.10.2000

Pes Merc/7L/4P/cx ab tri

DOM Vias (M)

220

61-44-QH

Mitsubishi

L 400 2.5 D (9 lug)

21.09.2000

Lig Pas/9L/5P

DSU Estaleiro

221

Corta Relva

Kubota

W 621 HTC

26.09.2000

Corta relva (Tijardim)

DPJEV Jardins

224

Roçador

Kubota

D 430

26.09.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

225

Roçador

Kubota

D 430

26.09.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

226

Roçador

Kubota

D 430

26.09.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

227

Motosserra

Husqvarna

365 Special - 20"

30.07.2004

Motosserra (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

228

Motosserra

Husqvarna

365 Special - 20"

30.07.2004

Motosserra (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

229

Limpa Bermas

Orsi

River 651

08.11.2002

(Tractor 288 / A O C)

DOM Obras

230

00-01-QH

Fiat

Punto 1.2 S

15.09.2000

Lig Pas/5L/5P

Protecção Civil

231

50-64-UV

Ford

Focus 1.8 TDCI

12.04.2003

Lig Pas/5L/5P (nº01)

Polícia Municipal

232

50-65-UV

Ford

Focus 1.8 TDCI

12.04.2003

Lig Pas/5L/5P (nº02)

Polícia Municipal

233

50-66-UV

Ford

Focus 1.8 TDCI

12.04.2003

Lig Pas/5L/5P (nº03)

Polícia Municipal

234

Gerador

Honda

E 8000 (8.3 KVA)

10.02.2005

Eléctrico Trifásico+Mono

DSG Serralharia

235

Corta Sebes

Kubota

XT 610

26.09.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins

236

Corta Sebes

Kubota

XT 610

26.09.2000

Corta sebes (Fatomipe)

DPJEV Jardins

239

Corta Relva

Honda

HRG 465 C SDI

09.03.2000

Corta relva (Mar & Ria)

Beira-Mar

240

5 AVR-05-22

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

241

Roçador

Kubota

D 430

09.03.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

242

Roçador

Kubota

D 430

09.03.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

243

Roçador

Kubota

D 430

09.03.2000

Roçador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

244

Motosserra

Echo

CS - 6701 - 20"

15.03.2000

Motosserra (Fatomipe)

DPJEV Jardins

245

Motosserra

Echo

CS - 3400 - 12"

30.03.2000

Motosserra (Fatomipe)

DPJEV Jardins

246

BR - 7626

Europa

MAQ 1200

18.08.2005

Atrelado para Cilindro 126

DOM Vias

247

Serrote disco

Ciata

SD 250

(nº101)

Serrote de disco (Macoser)

DSG Serralharia

248

Furadora

EFI

FC 2 (série 7604)

(nº49)

Furadora vertical (Macoser)

DSG Serralharia

249

Soprador

Tanaka

THB - 2510 V

06.12.2000

Soprador (SC Vouga)

DPJEV Jardins

250

5 AVR-05-23

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

251

Relopa

Mida

GD + F + T

--------

Universal (Cecomate)

DSG Carpintaria

252

Serra de disco

DeWalt

DW 1501

--------

Serra de disco radial

DSG Carpintaria

253

Serra de fita

--------

Serra de fita vertical

DSG Carpintaria

254

Afia serras

Mida

LV

Afia serras (Cecomate)

DSG Carpintaria

255

Pulverizador

Vieira

(sem modelo)

(Henrique Vieira & Filhos)

DSG Limpeza

256

Motor Barco

Yamaha

F25 AMHL

17.08.2000

Motor Moliceiro (3 motores) DMET Trans Ria

257

Motor Barco

Mercury

ME F25 ML Big Foot

20.07.2001

Motor Moliceiro (6 motores) DMET Trans Ria

258

Carro de mão

de 1 roda

(tipo obras)

259

Betoneira

260

5 AVR-05-24

261

Carro de mão

262
263

Guillet & Fils MP 30

(nº24 337)
(3 unidades)

(3 unidades)

Carro de mão de 1 roda

DSG Limpeza

Eléctrica

(trifásica)

--------

Betoneira

DOM Obras

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

de 2 rodas

2 baldes plásticos

(14 unid.)

Carro de mão de 2 rodas

DSG Limpeza

4 AVR-34-08

Piaggio

APE 50 Mix

21.03.2001

Tricarro/Furgão/2L

DOM Obras

4 AVR-34-09

Piaggio

APE 50 Mix

21.03.2001

Tricarro/Furgão/2L

DOM Obras

264

4 AVR-34-10

Piaggio

APE 50 Mix

21.03.2001

Tricarro/Furgão/2L

DPJEV Jardins

266

Corta Relva

MTD

RBH 1200

30.03.2001

Corta relva (Tijardim)

DPJEV Jardins

267

Corta Relva

MTD

RBH 1200

30.03.2001

Corta relva (Tijardim)

DPJEV Jardins
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268
269
270

Pulverizador

Triunfo

TK 125

05.03.2001

Pulverizador (Fatomipe)

DSG Limpeza

Pulverizador

Triunfo

TK 125

05.03.2001

Pulverizador (Fatomipe)

DPJEV Jardins

COMPORTA do Canal do Paraíso

DMET Eclusas

271

Motosserra

Stihl

050 AV

272

L - 155 200

Galucho

40 GAC 625

273

L - 155 201

Galucho

40 GAC 625

274

Corta Relva

MTD

275

Corta Relva

276

C - 30 526

277

Motosserra (Stand Vouga)

DPJEV Jardins

29.01.2001

Reboque agrícola (AOC)

DOM Obras

29.01.2001

Reboque agrícola (AOC)

DOM Obras

HN 5200 Hydro

08.08.2005

Corta relva (José Costa)

DPJEV Jardins

MTD

HN 5200 Hydro

08.08.2005

Corta relva (José Costa)

DPJEV Jardins

Herculano

RD 6000

05.11.1987

Reboque agrícola (Rocris)

DOM Obras

Barracas de madeira

DMET Festividades

Barracas de Madeira

1994

(8 unidades)

278

81-68-PS

Ford

Transit L120 2.5 D

14.06.2000

Lig Pas/9L/4P

DSU Estaleiro

279

L - 9987

Galucho

SPE 5625

12.05.1967

Reboque agrícola (AOC)

DOM Obras

280

Cisterna

Herculano

CH 6000

--------

Cisterna pequena (AOC)

DPJEV Jardins

281

C - 47 523

Herculano

CH 8000

16.12.1992

Cisterna grande (AOC)

DOM Vias

282

4 AVR-15-54

Piaggio

Sfera 50

06.03.1997

Mota/1L

DSU Estaleiro

283

Compressor

Ingersoll

Rand P 125 60 L/S

--------

Compressor Ar (T & N)

DOM Obras

284

Corta Relva

MTD

RBH 1200

30.03.2001

Corta relva (Tijardim)

Parque Campismo

286

L - 97 096

Galucho

40 GAC 625

Reboque agrícola (AOC)

DOM Obras

288

69-69-BT

M. Ferguson

MF 390 (4x2)

11.03.1993

(Limpa Bermas 229)

DOM Obras

289

28-45-BU

291

L - 115 152

292

37-16-BX

293

????

M. Ferguson

MF 398 (4x2)

17.03.1993

Tractor agrícola

DOM Obras

Galucho

40 GAC 625

09.10.1992

Reboque agrícola (AOC)

DOM Obras

M. Ferguson

MF 390 (4x2)

02.04.1993

Tractor agrícola

DOM Obras

Palco 12x12 m

DMET Festividades

Palco 12x12

Palco 9x9 m

DMET Festividades

295

91-33-IE

Land Rover

Defender 90 Tdi

31.03.1997

TT/Lig Pas/6L/3P

Protecção Civil

296

92-95-GT

VW

Polo 1.0

03.06.1996

Lig Pas/5L/5P

DSU Estaleiro

294

Palco 9x9

297

91-32-IE

Land Rover

Defender 90 Tdi

31.03.1997

TT/Lig Pas/6L/3P

CMA - CCC

298

46-32-GS

Fiat

Ducato 2.5 D

22.05.1996

Lig Merc/3L/2P/cx ab td

DPJEV Jardins

299

16-17-GX

Fiat

Ducato 2.5 D

26.06.1996

Lig Merc/7L/4P/cx ab

Parque Campismo

301

91-49-NE

Ford

Fiesta 1.25 16V

302

Bancada Metálica

303

35-12-BS

304
306
307
308

20.04.1999

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

(60 metros)

Bancada de metal

DMET Festividades
DSG Limpeza

Mitsubishi

Canter FE 444 3.3 D

26.02.1993

Pes Merc/3L/2P/cx ab tri

4 AVR-15-55

Piaggio

Sfera 50

06.03.1997

Mota/1L

DSU Estaleiro

Corta Relva

Honda

HF 2213 SE

11.02.1999

Corta relva (Mar & Ria)

DPJEV Jardins

4 AVR-15-56

Piaggio

Sfera 50

06.03.1997

Mota/1L

DSU Estaleiro

Casinhas de Madeira

(20unidades) Casas de madeira

DMET Festividades

309

QQ-55-45

Volvo

FL 7 (41 - 4x2)

02.03.1989

Pes Esp/2L/2P/Lixo

DSG Limpeza

310

VH-38-71

Renault

Master T 35 D 2.5 D

28.06.1990

Lig Esp/2L/4P/Furgão

Biblioteca

311

5 AVR-05-15

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro

312

32-59-BZ

Mazda

T 3500 - 3.5 D

13.04.1993

Lig Merc/6L/3P/cx ab td

DOM Sinalética

Bilheteiras Euro 2004

DMET Festividades

313

Bilheteiras tipo Euro

(5 unidades)

314

93-02-GT

VW

Polo 1.0

03.06.1996

Lig Pas/5L/5P

CMA - CCC

315

53-93-SD

Mitsubishi

L 200 2.5 D (4x2)

31.07.2001

Lig Merc/3L/2P/cx ab

DSG Pintura

316

QM-60-33

Volvo

N 10 (58 - 4x2)

13.10.1987

Pes Merc/3L/2P

DOM Obras

317

QN-06-21

Volvo

N 10 (58 - 4x2)

30.11.1987

Pes Merc/3L/2P

DOM Obras

319

5 AVR-05-16

Honda

X8R - 50 X

30.03.2001

Mota/2L

DSU Estaleiro
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320

03-41-BA

Mercedes

190 E 1.8

07.09.1992

Lig Pas/5L/4P

322

68-15-DQ

324

53-62-RI

326

XP-23-13

327
328
329

Fiat

Ducato 2.5 D

12.05.1994

Lig Pas/9L/4P

DSU Estaleiro

Mercedes

Atego 1828

24.03.2001

Pes Merc/6L/4P/Grua

DMET Festividades

Fiat

Ducato 1.9 D

02.12.1991

Lig Pas/9L/4P

DSU Estaleiro

45-21-QH

Mitsubishi

L 200 2.5 D (4x4)

20.09.2000

Lig Merc/5L/4P

Protecção Civil

27-61-PD

Ford

Fiesta Van 1.8 D

02.03.2000

Lig Merc/2L/3P

DSU Estaleiro

17-05-PQ

Toyota

Hilux 2.5 D (4x2)

25.05.2000

Lig Merc/3L/2P/cx ab

DSG Electricidade

330

81-65-PS

Ford

Transit L120 2.5 D

14.06.2000

Lig Pas/9L/4P

DSU Estaleiro

332

Motosserra

Dynamac

DY 51 - 12"

(Amarela - F Eucalipto)

Protecção Civil

333

87-95-DT

Piaggio

Skipper S 125

14.06.1994

Mota/2L

DSU Estaleiro

334

13-38-SP

Mercedes

Sprinter 208CDI 2.1D

15.11.2001

Lig Merc/3L/4P/Furgão

DOM Sinalética

335

IV-79-61

Ford

6 600 (4x2)

02.04.1981

Tractor (Broca 185)

DOM Obras

337

BS-03-41

Ford

6 600 (4x2)

15.04.1981

Tractor (sem tomada)

DOM Obras

338

Niveladora

John Deere

JD 570 A

07.04.1987

Niveladora pequena

DOM Vias

339

Niveladora

Galion

T 500 C

13.01.1988

Niveladora grande

DOM Vias

341

Cisterna

Herculano

3 000 litros

Cisterna pequena (Rocris)

DSU Estaleiro

342

Pá

John Deere

JD 544 B

1980

Pá Carregadora

DSU Estaleiro

344

Pá

Caterpillar

950 F

30.08.1993

Pá Carregadora

DOM Obras

345

84-98-BT

Renault

19 1.4

12.03.1993

Lig Pas/5L/5P

Presidência

346

Cilindro

Aveling

(Militar)

--------

Cilindro grande

DOM Vias

347

Bate Valas

Mikasa

MVC - 60

--------

Mini Bate Valas (Comag)

DOM Vias

350

30-16-AG

Renault

4 TL

22.04.1992

Lig Pas/4L/5P

Polícia Municipal

351

03-90-AA

Fiat

Uno 1.3 D

02.03.1992

Lig Pas/5L/3P/preto

CMA - CCC

352

Corta Relva

Dennis

D 004

10.09.1998

Estádio Mário Duarte

Beira-Mar

353

03-93-AA

Fiat

Uno 1.3 D

02.03.1992

Lig Pas/5L/3P/branco

CMA - CCC

354

OJ-73-89

Ford

Orion 1.4 CL

04.01.1988

Lig Pas/5L/4P

DMET Aeródromo

2000

--------

Presidência

355

26-90-FT

Mitsubishi

L 200 2.5 D (4x2)

02.10.1995

Lig Merc/3L/2P/cx ab

DSU Estaleiro

356

03-91-AA

Fiat

Uno 1.3 D

02.03.1992

Lig Pas/5L/3P/branco

Polícia Municipal

357

IQ-12-84

M. Ferguson

MF 390 (4x2)

13.04.1987

Tractor agrícola

DOM Obras

358

Cilindro

Ammann

DTV 143

24.11.1987

Mini cilindro (Michaelis)

DOM Vias

364

PF-76-32

M. Ferguson

MF 390 (4x2)

12.04.1988

Tractor agrícola

DOM Obras

365

27-62-PD

Ford

Fiesta Van 1.8 D

02.03.2000

Lig Merc/2L/3P

DSU Estaleiro

366

Motosserra

Stihl

MS 180 - 12"

30.07.2004

Motosserra (Motoclassis)

DPJEV Jardins

367

Motosserra

Stihl

MS 180 - 12"

30.07.2004

Motosserra (Motoclassis)

DPJEV Jardins

368

Bate Valas

MBW

GP 1600 S

11.09.2006

Bate Valas (Comingersoll)

DOM Vias

369

Bate Valas

370

99-32-ZZ

371

MBW

GP 1600 S

11.09.2006

Bate Valas (Comingersoll)

DOM Vias

Toyota

Dyna M - 2.5 D

25.05.2005

Lig Merc/3L/2P/Cesta

DSU Estaleiro

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

372

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

373

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

374

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

375

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

376

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

377

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

378

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins

379

Corta Relva

Husqvarna

R 152 SV - BBC

02.08.2005

Corta relva (Carlos Fontes)

DPJEV Jardins
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381

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

382

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

383

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

384

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

385

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

386

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DPJEV Jardins

387

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DSG Limpeza

388

Roçador

Oleo-Mac

746 T

27.07.2005

Roçador (Agrocentro)

DSG Limpeza

391

Corta Sebes

Oleo-Mac

HT 27 (600 mm)

08.08.2005

Corta sebes (José Costa)

DPJEV Jardins

392

Corta Sebes

Oleo-Mac

HT 27 (600 mm)

08.08.2005

Corta sebes (José Costa)

DPJEV Jardins

393

Corta Sebes

Oleo-Mac

HT 27 (600 mm)

08.08.2005

Corta sebes (José Costa)

DPJEV Jardins

394

Corta Sebes

Oleo-Mac

HT 27 (600 mm)

08.08.2005

Corta sebes (José Costa)

DPJEV Jardins

DSG Divisão de Serviços Gerais
DOM Divisão de Obras e Manutenção
DMET Div. de Máquinas, Equipamentos e Transportes
DPJEV Div. de Parques, Jardins e Espaços Verdes

DIVISÃO DE PARQUES JARDINS E ESPAÇOS VERDES

A D.P.J.E.V., tem 41 funcionários que asseguraram a realização dos trabalhos no Sector
de Ornamentações e Viveiros e no Sector de Execução e Manutenção de Espaços Verdes,
sectores que constituem a D.P.J.E.V..
São competências desta Divisão, executar novos espaços ajardinados, assegurar a
manutenção dos Parques, Jardins e Espaços Verdes, da responsabilidade da Autarquia, promover
a instalação de sistemas de rega automática e semi-automática, organizar o cadastro de
arborização das áreas urbanas e promover o controlo de pragas e doenças de plantas, assegurar
as ornamentações em eventos organizados pela C.M.A. e ou com a sua colaboração, gerir os
viveiros municipais e promover a actualização de inventários.
As categorias dos funcionários pertencentes a esta Divisão, estão expressas no
quadro seguinte, quadro que permite comparar a evolução do número de funcionários nos
últimos sete anos.
EVOLUÇÃO DO N.º DE FUNCIONÁRIOS
N.º de Funcionários
Categorias

Anos
2001

2002

2003

2004

2005

Técnico Superior

1

1

1

1

1

Técnico Profissional

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

Assistente Administrativa
Encarregados

2006

2007

1

1
1
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Jardineiros

42

Cantoneiros

1

Viveiristas

2

CMP

3

33

37

34

3

3

2

2

2

3

2

1

Canalizador

1

1

Carpinteiro de limpos

1

1

Vigilantes
TOTAL

35

35

33

1

1

5

3

2

2

3

2

2

2

2

1

1

56

48

47

45

45

45

42
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SECTOR DE ORNAMENTAÇÕES E VIVEIROS
Ornamentações
Cedência / Colocação de plantas com carácter provisório
Nesta rubrica incluem-se todas as cedências de plantas em vaso, normalmente designadas
por Ornamentações, dado que permanecem durante um curto intervalo de tempo.
Trata-se normalmente de uma simples entrega de plantas e respectivo levantamento, ou de
um arranjo decorativo de um determinado espaço exterior, interior ou misto, por um período de
tempo variável.
Este tipo de trabalho tem sido realizado por solicitação de diversas Juntas de Freguesia,
Estabelecimentos de Ensino, Parque de Exposições, Entidades Desportivas e Culturais,
Associações, Corporações de Bombeiros, e Serviços diversos da C.M.A..
Relativamente às ornamentações realizadas por solicitação de Juntas de Freguesia, e à
semelhança de anos anteriores, o maior número foi realizado na Junta de Freguesia de Santa
Joana.
De realçar as ornamentações realizadas no Parque de Exposições, dado estarem associadas a
um elevado número de plantas cedidas e a uma afectação considerável de meios humanos e
equipamentos.
CEDÊNCIA/COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS COM CARACTER DEFINITIVO
A entrega de plantas ornamentais é uma das tarefas da responsabilidade do Sector de
Ornamentações e Viveiros.
Em 2007 procedeu-se à entrega de plantas, entre outros, nos seguintes edifícios:
•

Centro Cultural e de Congressos;

•

Edifício dos Paços de Concelho;

•

Departamento de Serviços Urbanos;

•

Junta de Freguesia de Santa Joana.

LEVANTAMENTO DE PLANTAS PARA RECUPERAÇÃO EM VIVEIROS
A D.P.J.E.V. procede ainda, ao levantamento de plantas para recuperação em viveiro.
ALUGUER DE PLANTAS
A cedência de plantas com pagamento de taxas de aluguer é outra das responsabilidades
desta Divisão.
Em 2007 não se verificou qualquer aluguer de plantas, situação, que no entender desta
Divisão, se deve ao elevado aumento das taxas de aluguer praticadas pela C.M.A..
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ALUGUER DE PLANTAS
2002

2003

2004

2005

2006

2007

104

34

30

0

0

0

5

4

1

0

0

0

N.º total de plantas (un)
N.º solicitações (un)

VIVEIROS
A C.M.A. dispõe de três viveiros, um na Rua Dr. Mário Sacramento, outro na EN
109/Esgueira e um terceiro no Parque Infante D. Pedro.
A necessidade de ampliação dos cemitérios Sul e de Esgueira, a reduzida dimensão e
deficiente organização dos actuais viveiros e elevado número de espécies neles existentes, mas
nem sempre de boa qualidade tornam urgente a instalação de um novo viveiro camarário.
Apesar do elevado número de plantas aí produzidas, a produção de plantas anuais e
ornamentais é irrelevante face às necessidades. Deste modo, e à semelhança os anos anteriores,
em 2007, recorreu-se também a fornecimentos contínuos de árvores e arbustos, (de espécies
que ainda não se produzem nos nossos viveiros), de plantas anuais e vivazes e de plantas
ornamentais.
Os trabalhos realizados nos viveiros referem-se ao abate de plantas mortas ou em estado
de doença, poda de árvores e arbustos, monda de infestantes em leiras/talhões e vasos,
preparação do solo em talhões, repicagem de plantas, envasamento de plantas diversas,
reprodução de material vegetal diverso, rega manual de plantas, preparação de floreiras
amovíveis e suspensas e alimentação de aves.
VIVEIROS – CARACTERIZAÇÃO
N.º
Dimensão

Func.

(aprox.) m²

Aprovisionamento Plantas

árvores arbustos herbác.

Reprodução de material vegetal

ornamen.

árvores arbustos herbác.

ornamen.

Esgueira

6400

----

x

x

x

-

-

-

-

x

Mário Sacramento

8600

1*

x

x

x

x

x

x

x

x

P. Infante D. Pedro

1050

1**

-

x

x

x

-

x

x

x

*Em situação de baixa prolongada.
** Assegura a manutenção do viveiro cumulativamente com a manutenção do Parque Infante D. Pedro.
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SECTOR DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
A execução de novos projectos ou intervenções de vulto em áreas anteriormente
ajardinadas é assegurada pela D.P.J.E.V. e é fortemente condicionada por factores como o
número de funcionários, trabalhos a executar/definição de prioridades, taxa de absentismo,
máquinas, equipamentos e fornecimento de materiais diversos.
O aumento da área de espaços verdes cuja manutenção é da responsabilidade da C.M.A.
sem

que

lhe

esteja

associado

aumento

do

número

de

funcionários,

condicionou

significativamente a execução de novos espaços verdes em 2007. De facto, a equipa de
jardineiros que assegurava a execução de projectos, passou, de um modo geral, a executar a
manutenção de novos espaços recepcionados.
PROJECTOS
PROJECTOS /ARRANJOS CONCLUÍDOS / RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS – 2007
Pla
nta

Identificação
do Projecto / Arranjo

Ins

Ins

çã

tal

Apl

Apl

tal

o

açã

ica

ica

açã

Rel

Ár

o

çã

çã

o

va

vor

de

o

o

Sis

Out

do

es/

Ca

de

de

te

ros

Ar

nte

Mu

Pe

ma

bu

iro

lch

dra

Re

sto

s

ga

s

Separador da Alameda Silva e Rocha
Separador e Rotunda da Av. Dr. Artur Vasco Branco
Praceta do Querubim
Jardim do Fontanário
Jardim Cais da Fonte Nova - Melia
Jardim da Rua João Evangelista
Separador da Av. da Oposição Democrática
Jardim envolvente ao Parque Infantil de Cacia
Largo de Nossa Senhora de Fátima
Jardim da EN109
Jardim dos Afectos
Jardim da Rua das Cardadeiras
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M ANUTENÇÃO
A manutenção da maior parte dos espaços verdes é assegurada, por grupos de
jardineiros, destacados em zonas de intervenção que, como membros de equipas, são
responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos nesses locais:
•

Corte de relva;

•

Mondas de ervas;

•

Corte de sebes;

•

Limpeza de árvores e arbustos;

•

Regas;

•

Plantações;

•

Manutenção de sistemas de rega;

•

Fertilizações;

•

Limpeza de caldeiras;

•

Arruamentos pedonais e lagos.

Os espaços verdes (Freguesia da Glória, Freguesia da Vera Cruz, Freguesia de Esgueira e
Freguesia de Eixo) encontram-se na sua maior parte, distribuídos por zonas, tendo estado
constituídas desde o ano 2002, 10 (dez) equipas de trabalho, correspondendo a igual número de
zonas atribuídas.
Dado o número reduzido de funcionários face ao aumento gradual da área para
manutenção, a cidade (Glória, Vera Cruz e Esgueira) já não se encontra, integralmente coberta
por equipas fixas de manutenção.
Este problema conduz à necessidade imperiosa de se implementarem soluções novas e
diferentes, como por exemplo, equipas específicas de corte de relva, equipas específicas para a
poda de árvores e arbustos, jardineiros com formação na instalação de sistema de rega
automatizado. As quais, tendo em atenção o sucesso verificado com o destacamento de equipas
para áreas de intervenção. O desfasamento geográfico dos espaços e a sua dimensão, são
também duas condicionantes importantes a ter em conta na manutenção dos espaços verdes do
município.
REGAS
Dada a transferência do camião cisterna, (utilizado pela D.P.J.E.V. na rega de floreiras e
espaços verdes sem sistemas de rega instalados), para os SMA em 2002, recorreu-se a um tractor
com cisterna acoplada.
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Embora se acautele a instalação de sistemas de rega nos novos espaços ajardinados, o
elevado número de floreiras amovíveis distribuídas pela cidade e freguesias associada a uma
menor qualidade dos equipamentos utilizados, (de um camião cisterna passou-se para tractor
cisterna), tem resultado na menor eficiência da rega realizada.
REGAS (Camião/Cisterna)

Data Inicio

Data Fim

N.º. Func.

N.º Total

N.º Total

N.º. Médio

Capacidade

Lts Totais

Envolvidos

Dias Rega

Cargas

Cargas/Dia

Equipam.

Envolvidos

13-Set-2002

2

47

204

4

8000

1.632.000

Período Rega Período Rega
2002

29-Abri-2002

2003

06-Jun-2003

29-Set-2003

2

46

180

4

7000

1.260.000

2004

20-Mai-2004

01-Out-2004

2

72

218

3

7000

1.526.000

2005

14-Fev-2005

19-Out-2005

2/4

126

437

3,5

7000

3.059.000

2006

08-Mai-2006

21-Set-2006

5

88

338

3,84

7000

2.366.000

2007

03-Jul-2007

04-Set-2007

2

43

142

3,30

7000

994.000

(Os dados não incluem o abastecimento da cisterna existente no Parque dos Montes de Azurva)

MANUTENÇÃO DE FLOREIRAS AMOVÍVEIS

Freguesia da Glória
Freguesia da Vera Cruz
Freguesia de Esgueira
TOTAL

2002

2003

2004

2005

2006

2007

235

221

247

247

243

222

98

104

101

101

99

99

50

58

87

86

86

86

383

383

435

434

428

407

OUTRO
A D.P.J.E.V. realizou ainda alguns trabalhos que, embora pontuais, implicaram a afectação
de

mão-de-obra

e

equipamentos,

tratou-se

normalmente

de

solicitações

de

outros

Departamentos da Câmara, Associações e Entidades diversas.
Entre outros, destaca-se, corte de relva em vários locais: envolvente às instalações da PSP
– Griné, Museu Etnográfico da Freguesia de Requeixo, Marinha da Troncalhada, DSU, Parque de
Exposições, Arquivo Distrital de Aveiro, ISCIA e instalações da Cruz Vermelha.

APOIO A ESCOLAS / TRABALHOS REALIZADOS EM ESCOLAS
Ao nível da manutenção de logradouros de estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, a
D.P.J.E.V. realizou cortes de relva, monda de canteiros, regas manuais, limpezas de árvores e
arbustos, plantações de árvores, arbustos e herbáceas.
Apoiou-se a distribuição de leite pelos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, em
parceria com a D.M.E.T., e colaborou-se nas comemorações do “Dia da Árvore” .
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VIGILÂNCIA
Face à diminuição do número de vigilantes, e à semelhança dos últimos anos, apenas foi
assegurado um (1) turno de vigilância no Parque Infante D. Pedro e um (1) turno que assegurou o
percurso Jardim da Baixa de Santo António – Alboi - Rossio.
PARQUES INFANTIS
A D.P.J.E.V. procedeu à limpeza e manutenção de alguns Parques Infantis,
nomeadamente, Bairro de Santiago, Baixa de Santo António, Museu, Alboi, Rossio, Forca Vouga e
Urbanização 25 de Abril.
TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Pode dividir-se a componente administrativa em três áreas ou itens distintos, tendo em
vista por um lado a Operacionalidade da Divisão, a Gestão dos Espaços Verdes e a Informação
dos trabalhos realizados ou a realizar.
OPERACIONALIDADE DA DIVISÃO
Englobam-se todos os procedimentos administrativos necessários ao normal e bom
funcionamento das equipas de trabalho no terreno.
A componente humana assume nesta área sem dúvida, um papel relevante pelo que é
imprescindível o controlo dos pontos diários, ordens de serviço e trabalho extraordinário.
Dotar as equipas com os meios necessários (equipamentos, materiais) é fundamental.
Assim prepararam-se Concursos de Fornecimentos Contínuos e Ajustes Directos, colaborou-se
nas análises de propostas, elaboraram-se requisições, estabeleceram-se contactos com
fornecedores, procedeu-se ao controlo de algumas guias de remessa e afectaram-se materiais às
diferentes equipas de trabalho.
A coordenação dos trabalhos com todos os funcionários afectos à Divisão, Juntas de
Freguesia, outros sectores da C.M.A. e entidades diversas, requereu todo um trabalho de
retaguarda indispensável para a concretização no terreno das diversas solicitações.
GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES
De um modo geral, trata-se de procedimentos administrativos orientados no sentido de
inventariar e caracterizar os diferentes espaços verdes, mantendo um cadastro o mais

Pág.710

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

actualizado possível, do número e espécies de árvores e arbustos existentes, tanto em
arruamentos como escolas, jardins, parques, etc.
INFORMAÇÃO
Esta componente visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido e a realizar, elaborando-se
para o efeito respectivamente, relatórios trimestrais e anual e quadros de programação diária,
quinzenal e trimestral.
A informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar é conseguida pela
elaboração de orçamentos diversos.
Acresce referir toda uma panóplia de informações redigidas versando os mais variados
assuntos.
Finalmente a realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o Executivo, permitem planear actividades, trocar pontos de
vista, receber e prestar informações.
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
As acções de formação destinaram-se tanto aos quadros técnicos como a pessoal operário
afecto a esta Divisão.
•

Gestão de Conflitos

•

Iniciação à Informática nível 2

•

Internet e Outlook XP

PROTOCOLOS
•

Portucel – C.F. Cacia – Entrega de resíduos verdes (ramada e troncos de
árvores);

•

Hotel Meliá – Parceria de materiais na execução do espaço verde;

•

DPJEV/DSG – Toda a madeira resultante do abate de árvores de grande porte,
foi utilizada para cofragem;

•

PDA – Acordo de compra de máquinas gratuitas (4000€) para a DPJEV em troca
de mão-de-obra prestada na limpeza e desmatação de arbustos e ervas, para
posterior levantamento topográfico.
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V. - OUTRAS ACÇÕES LEVADAS A EFEITO
•

Efectuaram-se reuniões semanais de gestão e coordenação das 4 (quatro) Divisões que
integram o Departamento;

•

Elaboraram-se programas de trabalho diários;

•

Elaboraram-se os relatórios de para todas as Assembleias Municipais e o Relatório de
Gestão Anual;

•

Deu-se continuidade à contabilização de custos de todas as obras por administração
directa, fornecimentos e prestações de serviços;

•

Deu-se continuidade à aplicação informática da gestão de stocks;

•

Deu-se continuidade à codificação de estantes no armazém do Departamento;

•

Procedeu-se à etiquetagem dos materiais em armazém;

•

No âmbito da qualificação dos recursos humanos afectos a esta unidade orgânica,
registaram-se 84 participações em acções de formação, num total de 2.308 horas, em
que estiveram envolvidos 74 funcionários;

•

Implementou-se a programação de distribuição de máquinas e viaturas pesadas da
Câmara pelas freguesias;

•

Apresentou-se um plano plurianual de aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos,
apresentado pelo D.S.U. /D.M.E.T.;

•

Realizou-se um convívio de Natal dos funcionários do Departamento, que contou com a
maioria dos Eleitos da Câmara Municipal.

VI. - ACÇÕES A IMPLEMENTAR NO PRÓXIMO ANO
•

Implementar o Regulamento Interno de uso de Fardamento e Equipamento de Protecção
Individual;

•

Implementar o Regulamento Interno de Utilização de Equipamentos, Máquinas e
Ferramentas afectos ao Departamento de Serviços Urbanos;

•

Propor a aquisição de equipamentos e viaturas com vista a melhorar os níveis de
produtividade e eficácia dos serviços;

•

Propor a aquisição de terrenos para stockagem de inertes e para implantação do Horto
Municipal e aterro para inertes provenientes de demolições e limpezas diversas;

•

Implementar sistema de código de barras na codificação dos materiais em armazém;

•

Recrutamento de pessoal operário para substituir os funcionários que rescindiram os
seus vínculos contratuais com a C.M.A. ou que se reformaram, garantindo, assim, a
eficácia e melhoria dos serviços prestados;
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•

Prosseguir a apresentação de propostas que visem a aceleração dos processos de
promoções, reclassificações, reconversões e mobilidade dentro das carreiras dos
funcionários afectos ao Departamento, com vista a melhorar os índices de produtividade
e de motivação;
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8. – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
___________________________________________________________________________________
1. Objectivo
Apresentar o Balanço da Qualidade da organização relativamente a 2007, e assim fundamentar o
processo de análise e reflexão sobre o grau de implementação do Sistema da Qualidade e do
grau de adequação da Política e Objectivos da Qualidade definidos pela Organização.
Este relatório serve também para preparar a Revisão do Sistema da Qualidade da Câmara
Municipal de Aveiro, no Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão
Urbanística e Obras Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras
Municipais, e da definição de Objectivos da Qualidade relativamente ao ano de 2008, propondo
as acções correctivas e/ou preventivas que forem consideradas necessárias e adequadas.
2.Constatações/Resultados
2.1. Política da Qualidade
A política da qualidade foi inserida no Manual da Qualidade e encontra-se disponível na pasta de
documentos partilhados do projecto DIQUAL. Esta divulgação permite que a política esteja
disponível para qualquer colaborador.
Desta forma será necessário dinamizar a sua divulgação no site e em placares nos diversos
edifícios da CMA.
2.2. Objectivos da Qualidade
OBJECTIVOS

METAS

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

2º Semestre 2008

Melhorar o grau de satisfação dos utentes

Obter valores superiores a 65%

Implementação do Gabinete de Atendimento Integrado

Agosto de 2008

Melhorar o grau de satisfação dos colaboradores

Concretizar 3 das acções de melhoria

Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores de

De acordo com as matrizes de

desempenho do DPGOM

indicadores

Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação aplicáveis à

De acordo com as matrizes de

actividade da DGUOP

indicadores

Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores de

De acordo com as matrizes de

desempenho do GAI

indicadores

Estes objectivos, estabelecidos para o período de 2007/2008, embora definidos, não foram ainda
monitorizados.
Antes da auditoria de concessão terá de será efectuada uma avaliação do grau de concretização
destes Objectivos, por comparação com as metas estabelecidas.
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2.3. Não Conformidades
Durante o período em análise foram identificadas na auditoria interna ao Sistema de Gestão da
Qualidade, efectuada pela Inova algumas não conformidades de classificação reduzida,
encontrando-se registadas no relatório da auditoria.
2.4. Reclamações de clientes
Durante o período em análise foram tratadas as seguintes reclamações constantes no Livro de
Reclamações:
RC data

Conteúdo

Estado

03/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

05/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

08/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

15/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

16/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

17/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

17/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

31/01/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

19/02/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

26/02/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

09/03/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

16/03/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

05/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

10/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

11/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

11/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

17/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

18/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

24/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

26/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

30/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

14/05/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

14/05/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

19/04/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

16/05/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

20/05/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

29/05/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

12/06/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

18/06/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

06/08/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

22/08/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

30/08/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

03/09/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

04/10/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

16/10/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

19/10/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado
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28/11/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

06/12/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

21/12/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

28/12/2007

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

Apesar destes registos, o procedimento quanto ao tratamento da reclamação não está a ser
implementado. Propõe-se que o modelo descrito no PGQ 07 seja adoptado, após discussão,
como regulamento interno da Câmara Municipal.

Pontos Fortes
•

Qualidade no Atendimento

•

Cortesia e Igualdade no Atendimento

•

Horário de Funcionamento

•

Qualidade das Instalações

•

Clareza das informações Técnicas prestadas

•

Simplicidade de Requerimentos

•

Qualidade no Atendimento telefónico

•

Acessibilidade aos Serviços (Acessos, Estacionamento, Sinalização, etc.)

•

Satisfação Global com o Desempenho dos Serviços

Pontos Fracos
•

Rapidez no Atendimento

•

Rapidez de Resposta aos pedidos

•

Atendimento às Reclamações

•

Esclarecimento de Aspectos Técnicos e Legais

•

Facilidade de contacto com técnicos

•

Valor das Taxas

2.5. Melhoria
2.5.1. Acções correctivas e preventivas
Durante o período em análise não foram tratadas quaisquer acções correctivas ou preventivas:
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2.5.2. Acções de melhoria
Foram definidos Procedimentos de Gestão e Procedimentos de Trabalho bem como os
indicadores de desempenho mas ainda não houve monitorização dos mesmos.
2.6. Auditorias da Qualidade Internas
Existe um plano de auditorias ao sistema de gestão da qualidade e aos processos de prestação
de serviço, que está a ser implementado. Neste sentido, foi constituída uma Bolsa de Auditores
internos da CM de Aveiro que realizou, em regime de formação, um conjunto de auditorias a
processos do Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais.
2.6.1- Auditorias aos processos
Já foram realizadas 3 auditorias aos processos de prestação de serviço, ao Gabinete de
Atendimento Integrado, ao Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares e ao
Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais.
2.6.2 – Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade
Foi realizado, a 25 e 26 de Janeiro de 2007 pela Inova, uma auditoria ao Sistema de Gestão da
Qualidade. O seu objectivo é o de efectuar uma avaliação antes da auditoria de concessão.
2.6.2.1 – Resumo da Auditoria
A auditoria decorreu conforme o plano definido, ainda que com algumas alterações pontuais
sem impacto nos objectivos da mesma. Foi usada como referência a Norma NP EN ISO
9001:2000. Na sequência da auditoria constatou-se, como cláusulas excepcionadas, as relativas
a 7.4 Compras e 7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviços.
Foram auditados processos de prestação de serviços do GAI, DGUOP e DPGOM, tendo a Empresa
de Auditoria sido sendo acompanhada por elementos da Câmara Municipal de Aveiro.
A presente auditoria decorreu por amostragem em conformidade com as orientações definidas
para certificação de organizações, o que introduz alguma variação na relevância de cada uma
das constatações. Nesta medida, competirá à Câmara Municipal de Aveiro o desencadeamento
das correcções e acções correctivas apropriadas à especificidade de cada situação reportada.
Como conclusão geral, verificou-se que o SGQ se encontra suportado documentalmente
conforme a norma de referência e em vias de consolidação, do ponto de vista de sua
implementação com as excepções reportadas no presente relatório.
O Conteúdo genérico do relatório foi apresentado e comentado durante a reunião de conclusão
da auditoria.
2.6.2.2 – Recomendações e Oportunidades de Melhoria
Como Oportunidades de Melhoria, são de realçar:

Pág.718

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

a) Efectuar e evidenciar acompanhamento dos Planos da Qualidade e de outros
documentos de planeamento e dos indicadores de desempenho;
b) Clarificar o âmbito do SGQ no DPGOM;
c)

DPGOM: controlar as etapas de revisão e verificação de projectos e estabelecer
procedimento de controlo dos projectos aprovados;

d) Desagregar as acções do Mapa de Controlo dos Objectivos da Qualidade de modo a
efectuar um acompanhamento mais detalhado das diferentes acções;
e) Rever os Procedimentos de Trabalho do GAI para que, quando há referência aos prazos
limites para o pagamento de Taxas e Tarifas, seja referido apenas o caso que se aplica
ao Procedimento concreto;
f)

Rever no PT-GAI-19, da identificação da caixa de decisão existente entre as actividades
20 e 21, já que o texto “Liquidação da taxa?” induz em erro, dando a impressão de que
é nesta fase que o requerente efectua o pagamento de taxa aplicável;

g)

Sensibilizar todas as áreas que fazem movimentações no SGD para a importância do
preenchimento de todos os campos.

2.6.3 – Auditoria de concessão.
A Auditoria de concessão para a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da CM de
Aveiro deverá ser solicitado no segundo semestre de 2008.
2.7. Processos e métodos de trabalho
2.7.1. Processos de prestação de serviço
Para o Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais foram
identificados e descritos todos os processos de prestação de serviço.

Pág.719

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2007

2.7.1. 1 - Para Gabinete de Atendimento Integrado
Procedimentos de Trabalho

PT_GAI_01

Anexação de Elementos ao Processo

PT_GAI_02

Audiência Prévia

PT_GAI_03

Concessão e Renovação do Cartão de Vendedores Ambulantes

PT_GAI_04

Concessão e Renovação do Cartão da Feira dos 28

PT_GAI_05

Concessão e Renovação do Cartão da Feira das Velharias

PT_GAI_06

Cemitérios

PT_GAI_07

Emissão de Licença de Táxi por Concurso ou Caducidade

PT_GAI_08

Concessão e Renovação da Carta de Caçador

PT_GAI_09

Licença de Caça

PT_GAI_10

Certidões

PT_GAI_11

Fotocópias

PT_GAI_12

Concessão de 2ª Via de Licença de Condução

PT_GAI_13

Publicidade

PT_GAI_14

Ocupação de Espaço ou Domínio Público

PT_GAI_15

Cartão de Residente (Emissão, Renovação (c/alterações) e Renovação (s/ alterações)

PT_GAI_16

Máquinas de Diversão (Titulo de Registo e Licença de Exploração)

PT_GAI_17

Máquinas de Diversão (Renovação de Licença de Exploração)

PT_GAI_18

Máquinas de Diversão (Averbamento da Licença ou Titulo de Registo)

PT_GAI_19

Horários de Funcionamento (Emissão e 2ª Via)

PT_GAI_20

Inspecção e Reinspecção de Elevadores

PT_GAI_21

Rendas de: Concessão, Habitação Social, RSU

PT_GAI_22

Instalação e Aluguer de Equipamentos e utilização de instalações publicas

PT_GAI_23

Licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados

PT_GAI_24

Licenciamento de provas desportivas e ou Manifestações desportivas no Espaço Público – âmbito
Municipal e Intermunicipal

PT_GAI_25

Licenciamento de arraiais, romarias, bailes e outros Divertimentos Públicos

PT_GAI_26

Licenciamento de Fogueiras e Queimadas

PT_GAI_27

Licenciamento de Actividade de Guarda-nocturno

PT_GAI_28

Licenciamento para Realização de leilões em Lugares Públicos

PT_GAI_29

Licença para venda ambulante de lotaria

PT_GAI_30

Licenciamento do Exercício de Actividade de Agência de venda de bilhetes para Espectáculos Públicos

PT_GAI_31

Licenciamento de acampamentos ocasionais em Espaços Privados ou Públicos

PT_GAI_32

Aquisição de Caderno de Encargos e Programa de Concurso para Empreitadas e Fornecimentos

PT_GAI_33

Inquéritos Administrativos de Empreitadas de Obras Públicas

PT_GAI_34

Autorização para a Realização de Peditórios com fins de Beneficência

2.7.1. 2 - Para Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares
Procedimentos de Trabalho DGUOP

PT_DGUOP 01

Informação Prévia – Edificação/Urbanização

PT_DGUOP 02

Pedido de licenciamento de edificação

PT_DGUOP 03

Pedido de licenciamento/autorização de urbanização

PT_DGUOP 04

Pedido de autorização de edificação
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PT_DGUOP 05

Pedido de aprovação de especialidades e licenciamento – Edificação

PT_DGUOP 06

Pedido de aprovação de especialidades e licenciamento – Urbanização

PT_DGUOP

07

Pedido de emissão de alvará de licença ou autorização de edificação

PT_DGUOP 08

Comunicação do início de obras de urbanização

PT_DGUOP 09

Prorrogação do prazo para apresentação de especialidades

PT_DGUOP 10

Prorrogação do prazo para execução das obras – Edificação

PT_DGUOP 11

Prorrogação do prazo para execução das obras – Urbanização

PT_DGUOP 12

Obras isentas de projecto

PT_DGUOP 13

Número de polícia

PT_DGUOP

14

Pedido de alvará de licença de utilização

PT_DGUOP 15

Pedido de alvará de licença de utilização – Legislação Vária

PT_DGUOP 16

Pedido de vistoria para verificação das condições de segurança e salubridade

PT_DGUOP

17

Pedido de averbamento

PT_DGUOP 18

Pedido de propriedade horizontal

PT_DGUOP 19

Pedido de ocupação da via pública

PT_DGUOP

20

Pedido de destaque

PT_DGUOP

21

Pedido Recepção provisória/definitiva de obras de urbanização

PT_DGUOP 22

Pedido de licenciamento industrial

PT_DGUOP 23

Pedido de licenciamento de postos de abastecimento/armazenamento de combustíveis

PT_DGUOP

24

Comunicação previa

PT_DGUOP

25

Pedido de emissão de alvará de licença ou autorização de operações de loteamento ou de obras de
urbanização

2.7.1. 3 - Para Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
Procedimentos de Trabalho DPGOM

PT_DPGOM

01

PT_DPGOM

02

Gestão de Obra
Projectos

2.8. Meios Materiais Necessários
Foram, em cada Departamento, identificadas as infra-estruturas passíveis de poder condicionar
a conformidade dos serviços prestados pela CM de Aveiro. Para cada uma destas infra-estruturas
foram identificadas as acções de controlo necessários, bem como os responsáveis por assegurar
estas actividades.
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2.9. Meios Humanos
2.9.1. Formação
Foram, em cada Departamento, elaboradas as Matrizes de Competências para as funções
desempenhadas em cada um daqueles serviços. Através destas matrizes, foram estabelecidas as
competências (os saber fazer) requeridas para o desempenho de cada função, bem como as
competências actuais dos colaboradores. Desta avaliação foram, para cada colaborador,
identificadas as necessidades de melhoria que irão servir de pontos de partida para a elaboração
do Plano de Formação de 2007 para o Gabinete de Atendimento Integrado, para o Departamento
de Gestão Urbanística e Obras Particulares e para o Departamento de Planeamento e Gestão de
Obras Municipais.
2.10. Indicadores de Desempenho
Como consequência da análise efectuada aos processos de prestação de serviço do Gabinete de
Atendimento Integrado, no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares e no
Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais, foram estabelecidos, para cada
processo, os indicadores de desempenho através dos quais será possível avaliar a actividade
destes departamentos e gabinete.
Assim, para cada indicador, foram definidas as metas a atingir, o que permitirá confrontar os
resultados estabelecidos com os propósitos de cada Departamento ou Gabinete.
Embora existam ainda poucos resultados, prevê-se que em 2008 seja possível efectuar a uma
avaliação mais rigorosa de modo a ser estabelecidas eventuais acções de melhoria.
Para a concretização deste objectivo terá a AIRC de disponibilizar mapas de controlo, no que diz
respeito ao SGD, TAX, SPO e SCE.
Propõe-se que seja constituída uma “task force” para a concretização desta acção, liderada
pelo Gestor da Qualidade e constituída por: Dr.ª Patrícia Melo, Dr.ª Fernanda Luís, Arqta Sónia
Pereira e o departamento de informática.
De salientar que para a auditoria de concessão seja efectuada nas datas previstas é
indispensável a operacionalização desta acção.
2.10. Diversos
O Manual da Qualidade, em Agosto 2007 sofreu a primeira Revisão, tratando-se de uma revisão
global a todos os capítulos do Manual da Qualidade com actualizações dos responsáveis
nomeados, novo layout, maior detalhe e clarificação de alguns aspectos no sentido de enquadrar
as respectivas áreas para que cumpram também a norma, deu origem a uma nova edição, Edição
B.
Nesta Edição foram abrangidos pelo SGQ novos serviços da Câmara mas ainda não houve
operacionalização.
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No ano 2007 foram elaborados e aprovados no âmbito do SGQ dois manuais:
- Manual do Fardamento
O manual visa estabelecer as regras a que devem obedecer os artigos de uniforme, equipamento
individual e calçado dos funcionários da CMA, no que respeita ao uso de uniformes e acessórios;
à manufactura dos diversos artigos, quanto à qualidade, dimensões, cores e feitios e quanto à
sua identificação e ao respectivo serviço a que estão afectos.
A utilização de uniforme obedece ao previsto Manual e aplica-se a todos os funcionários que irão
estar afectos ao atendimento ao público, bem como àqueles que tenham contacto directo com
os Munícipes. O uso de uniforme consubstancia o empenho de todos os colaboradores, na
imagem e divulgação da Câmara Municipal de Aveiro.
- Manual de Acolhimento
O

manual tem como objectivo fornecer aos trabalhadores que iniciam a sua actividade na

Câmara Municipal de Aveiro um conjunto de elementos que se consideram essenciais para
facilitar a sua integração sócio – profissional.
Como tal, é objectivo do Manual é dar uma panorâmica geral dos serviços que constituem a
Autarquia, a sua localização, as actividades que neles se desenvolvem, assim como a sua
organização administrativa e política.
Pretende, dar a conhecer aos trabalhadores alguns direitos e deveres decorrentes da relação
jurídico-laboral, os quais, dada a sua multiplicidade, não são aqui enunciados em toda a sua
extensão.
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