
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 3, de 21 de janeiro de 2015 

 

 

I - Reunião de Câmara – 21 de janeiro de 2015 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira, dia 21 de janeiro 

de 2015. 

 

1. Hasta Pública – Publicidade em painéis publicitários com dimensão 8mx3m 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da Ata do procedimento de “Hasta 

Pública, por licitação verbal, para atribuição do direito de ocupação de espaço público para 

instalação e exploração de publicidade comercial em 30 painéis publicitários, na dimensão de 

8mx3m”, realizada no passado dia 07 de janeiro. 

Nos termos do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e dos 

Horários de Funcionamento do Município de Aveiro, o licenciamento da ocupação ou utilização 

do espaço público com painéis é precedido de concurso público ou hasta pública.  

Assim, a CMA desenvolveu um trabalho de análise dos espaços atualmente atribuídos, 

concluindo que, dos 55 locais que foram licitados na última hasta pública, realizada em janeiro 

de 2012, 25 não cumpriam o disposto no referido Regulamento, por se situarem em rotundas. 

No referido procedimento foram arrematados 28 espaços, totalizando 43.750€ de receita 

para a CMA. 

 

 

 



2. Celebração de Protocolo com a Associação Abraço 
 

Considerando a atividade desenvolvida pelo Projeto “Abraço + Aveiro”, em particular 

com a realização de ações de sensibilização e de apoio médico no Município de Aveiro, junto de 

grupos populacionais vulneráveis, bem como o positivo impacto do Projeto na redução de novos 

casos e na intervenção precoce, o Executivo Municipal deliberou aprovar a celebração de um 

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e a Associação Abraço – Associação de 

Apoio a Pessoas com VIH/Sida para formalização do referido projeto. 

 

 

3. Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e helpdesk técnico das 

infraestruturas TIC do Município de Aveiro 
 

Considerando a complexidade da estrutura informática e de comunicações 

implementada na Câmara Municipal de Aveiro, bem como a necessidade de salvaguarda da 

segurança das redes e sistemas informáticos que, hoje em dia requerem um conhecimento 

específico e em permanente atualização, o Executivo Municipal deliberou adjudicar a “Prestação 

de serviços de manutenção corretiva, preventiva e helpdesk técnico das infraestruturas TIC do 

Município de Aveiro” à empresa PASSWORD, Informática e Telecomunicações Lda., pelo valor 

de 16.200€ + IVA (para o período de 1 ano), tendo como objetivo assegurar o devido 

acompanhamento técnico indispensável para o funcionamento e manutenção de toda a estrutura 

existente. 

 

 

4. Unidade de Saúde Familiar de Esgueira 
 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho de autorização da Cessão da 

Posição Contratual da empresa “POLISPROEZA – Engenharia e Construção, Lda.” à empresa 

“SAVECOL – Sociedade Aveirense de Construções Civis Lda.” por manifestação de 

incapacidade de execução da POLISPROEZA. 

A empreitada da Unidade de Saúde Familiar de Esgueira foi adjudicada pelo Executivo 

Municipal em 05 de março de 2014 à empresa “POLISPROEZA - Engenharia e Construção Lda”, 

pelo valor de 662.651,61€ + IVA e com um prazo de execução de 12 meses, dando assim 

seguimento à deliberação de 25 de julho de 2013, de abertura do concurso público em causa. 

Em termos de execução física a empreitada prossegue nos termos previstos no contrato. 



 

5. Loja de Aveiro City Point 
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar três novos Contratos de Consignação a 

celebrar no âmbito da venda de produtos, em consignação, na Loja City Point do Museu da 

Cidade de Aveiro, com a entidade Laltracasa – Interiorismo Lda. (artesanato local), Maria João 

Pinheiro (artesanato local) e José de Almeida – Meios d’Arte (publicações temas locais), 

apostando na promoção e disseminação do património cultural do Município de Aveiro. 

 

 

II – Teatro Aveirense | espetáculos com bilhetes à venda 

em mais de 500 postos por todo o país através da 

Ticketline 

 

 Apostando numa parceria estratégica na promoção e difusão do Teatro Aveirense (TA), 

objetivando a aproximação do público aos espetáculos, foi operacionalizada recentemente a possibilidade 

de venda dos ingressos do TA através da Ticketline, uma das mais conceituadas empresas nacionais 

especializada em soluções integradas de venda de bilhetes. 

Para além da possibilidade de compra nos mais de 500 postos de venda espalhados em 

Portugal (como são exemplo a Fnac, Worten, El Corte Inglés, entre outros) e do acesso on-line 24 

horas/dia em www.ticketline.pt, é ainda possível fazer a aquisição de bilhetes na página do Facebook do 

Teatro Aveirense em: (https://www.facebook.com/teatroaveirense).  

Importa também referir que através da Ticketline o público passa a dispor de um serviço de 

informações e reservas através do call center 1820 (24 horas). 

Está assim disponibilizada ao público uma nova forma de aquisição de ingressos para assistir e 

participar nos eventos promovidos nos espaços do TA.  

 

O próximo espetáculo com bilhetes à venda nesta modalidade é a peça de teatro “Tiro e Queda” 

que junta no palco dois comediantes: Eduardo Madeira e Manuel Marques. Dia 7 de fevereiro, às 21.30 

horas. 

Saiba o programa de eventos para este primeiro trimestre em www.cm-aveiro.pt. 

 

 

 



III – Roadshow Portugal Global | Receção na Câmara 

Municipal de Aveiro   

 

 Integrado na iniciativa “Roadshow Portugal Global” dinamizado pela Agência para o Investimento 

e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o Presidente da Câmara Municipal recebeu na passada 

segunda-feira (dia 19 de janeiro), no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma comitiva composta por 

empresários e representantes das instituições de relevante importância para a dinamização económica 

da Região de Aveiro, liderada pelo Presidente da AICEP Dr. Miguel Frasquilho. 

Na mensagem de receção o Presidente da CMA destacou a importância da internacionalização 

das empresas, dando como exemplo a região de Aveiro pelo elevado número empresas com presença 

internacional, pelo forte dinamismo económico e pela capacidade de trabalhar em parceria institucional 

(dando como exemplo o trabalho desenvolvido com a AIDA e com a UA), implementando uma verdadeira 

estratégia de eficiência coletiva. 

 Numa parceria com a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), a AICEP organizou no 

dia seguinte (20 de janeiro) em Aveiro – na Sede da AIDA, uma manhã de debate e conferência centrado 

em dois mercados de oportunidade para o desenvolvimento de negócios, o Reino Unido e o Senegal, que 

contou com a presença do Vice-Primeiro Ministro Dr. Paulo Portas. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


