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1. - INTRODUÇÃO DO PRESIDENTE DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 
___________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

 

Exmos Senhores Membros da Assembleia Municipal 

 

Nos termos da lei, submeto à Vossa apreciação o Relatório de Gestão da Câmara 

Municipal, relativo ao ano de 2003.  

 

1- A actividade de Planeamento registou um ano particularmente produtivo. Assim, 

relativamente ao Plano de Urbanização, decorreram os legais procedimentos de 

consulta às diferentes entidades, que conduziram a correspondentes ajustamentos. 

Após a conclusão do trabalho técnico de modernização da base cartográfica que está a 

ser elaborado e do parecer final da DRAOT-C, o Plano estará, então, em condições de 

ser submetido a discussão pública. A sua aprovação no decurso de 2004 irá regular o 

ordenamento do território numa área muito significativa de todo o Concelho, 

introduzindo algumas alterações ao Plano Director Municipal (PDM) e deixando uma 

actualizada reflexão que vai permitir  - assim se alvitra – a muito rápida revisão deste.  

 

O Plano de Urbanização do Programa Aveiro Polis foi concluído. Trata-se de um 

instrumento fundamental para a revalorização das zonas reibeirinhas de Aveiro e a  

qualificação do espaço urbano e de equipamentos essenciais que, maugrado a nova 

reformulação de prazos e metas definida pelo Governo, deve prosseguir. Este Plano foi 

articulado com os demais instrumentos em vigor e em projecto, designadamente o PDM 

e o Plano de Urbanização.  

 

Dois Planos de Pormenor conheceram desenvolvimentos importantes: o do Parque do 

antigo Estádio Mário Duarte – aprovado pelo executivo, submetido a parecer das 

entidades e a aguardar parecer da DRAOT-C - e o de Rasos, em Nossa Senhora de 

Fátima – praticamente no mesmo ponto daquele. Outros dois conhecem excessivas 

delongas, que cada vez mais têm vindo a pôr em causa o enquadramento normativo e a 

eficácia deste tipo de  instrumentos de planeamento: o Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Mamodeiro Poente – a aguardar parecer do IEP há muitos meses - e o  
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Plano de Pormenor da Baixa de Sto António, a aguardar ratificação pelo Conselho de 

Ministros. 

 

Importantes Estudos Urbanísticos foram aprovados pelo Executivo, designadamente os 

que se impunham na sequência da aprovação dos traçados das  novas avenidas 

projectadas (St. Joana, S. Bernardo, Agra do Crasto, Agras do Norte e Prolongamento 

da Lourenço Peixinho). Estas cinco intervenções, a que se devem acrescentar as 

Avenidas do Parque Desportivo de Taboeira e da antiga Lota, no quadro do Pólis,  

constituem um conjunto significativo de operações no território, tendo em vista o 

desenvolvimento equilibrado, nomeadamente ao nível das acessibilidades e da coesão 

territorial, que vão marcar o futuro de Aveiro.  

 

O Estudo Urbanístico da EN-109, tendente à sua gradual transformação em Avenida de 

cariz mais urbano, foi finalmente concluído e aprovado e tem vindo já a pautar a 

gestão urbanística para toda a área.  

 

O Executivo promoveu, ainda, as diligências necessárias no sentido de, no primeiro 

trimestre de 2004, se dar início ao processo de revisão do Plano Director Municipal. 

 

2- Alguns documentos fundamentais para uma efectiva correcção do sistema de 

taxação autárquica, que necessitavam de adaptações indispensáveis, decorrentes de 

novos serviços prestados, da constatação da existência de licenciamentos não previstos 

para actividades existentes e da simples desactualização de preços, foram objecto de 

revisão e aprovação durante o ano de 2003: entrou em vigor o o novo Regulamento de 

Taxas e Licenças Urbanísticas e foram aprovados o novo Regulamento de Taxas e 

Licenças não Urbanísticas e o regulamento sobre Licenciamento de Actividades 

Diversas, transferidas dos Governos Civis. 

 

3- Durante o ano de 2003, começou a iniciativa “Freguesia – Capital do Concelho”, 

visando a dignificação e valorização do papel das freguesias e uma relação de maior 

proximidade com os problemas sentidos no dia a dia das pessoas  e dos autarcas. Em 

Cacia, St. Joana e Nariz decorreram todas as reuniões do Executivo, bem como grande 
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parte do atendimento público. A participação foi assinalável e os resultados muito 

estimulantes.  

 

4- Prosseguiram importantes obras por todo o Concelho, ainda que condicionadas pela 

contenção de despesa pública. Para além do Saneamento (faltando apenas a aprovação 

do financiamento relativo às obras na Freguesia de Oliveirinha, para que estejam 

abertas todas as empreitadas necessárias à conclusão da rede de saneamento no 

Concelho de Aveiro), efectuou-se um conjunto significativo de recuperações da rede 

viária, tendo sido já repavimentados muito quilómetros de vias. As repavimentações 

são já muito sensíveis nas freguesias de Cacia, de Esgueira, de Sta Joana, de Aradas e 

de S. Bernardo. 

 

Os novos arruamentos do PP do Centro, os arranjos complementares no Canal do Côjo, 

a Passagem Inferior à Estação de Caminho de Ferro, no topo da Avenida Lourenço 

Peixinho, o Centro Cultural de Esgueira, o Mercado José Estêvão  e a recuperação da 

antiga Capitania, a nova ponte do Outeiro em Sarrazola, os novos Jardins de Infância 

de Eixo e de Verdemilho, o lar do Centro Social de Sta Joana e do Centro Social de 

Eixo, as novas sedes e balneários do F.C.Bonsucesso e da FIDEC, o relvamento do 

campo de futebol de Oliveirinha e os novos campos do Taboeira, as acessibilidades e o 

estacionamento do novo Estádio,  são algumas das obras que marcaram Aveiro em 

2003. 

 

Mas importa aqui destacar pela dimensão do projecto, pelo impacto na população e na 

vida dos aveirenses, as obras concluídas este ano: a Praça Marquês de Pombal e o seu 

estacionamento subterrâneo; o novo Edifício da Junta de Freguesia da Vera-Cruz, que 

vem demonstrar, mais uma vez, o empenhamento deste executivo em dotar as 

Freguesias de equipamentos modernos e eficientes; o Teatro Aveirense, reaberto com 

a qualidade e a sofisticação técnica à altura da sua História, devolvendo a toda a 

região um equipamento de oferta cultural fundamental; enfim, o Novo Estádio 

Municipal de Aveiro, o maior investimento de sempre do Município aveirense, um dos 

quatro estádios a ser concluído e inaugurado dentro do prazo determinado pela UEFA 

(Setembro de 2003), com assinalável controlo financeiro dos custos. Aveiro fica com 

um notável icon de arquitectura e um moderno e funcional palco desportivo, ao mesmo 

tempo que abre uma nova frente de vivência urbana, com potencialidade estratégica 

para a sua afirmação em toda a região e no País. 

Pág.   4



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

5- A actividade cultural do Município continuou a pautar-se por um grande dinamismo e 

qualidade: recorde-se o regresso da Feira do Livro ao Rossio, com uma aposta na 

melhoria das condições dos stands, as excelentes Exposições da obra recente de Graça 

Morais, da obra do pintor Lauro Corado, bem como o lançamento de diversos livros.  

 

Mas, relevo maior não pode deixar de ser conferido, nesta apreciação, ao regresso do 

Teatro Aveirense à vida cultural do nosso Concelho. Inaugurado em Outubro, com uma 

programação diversa e de qualidade, temos assistido a diversas “lotações esgotadas” e 

a uma progressiva criação de novos hábitos; estamos a conseguir cumprir um dos 

objectivos fundamentais de qualquer política cultural que se reconheça como serviço 

público: o de formar e consolidar públicos. 

 

6- Algumas doações de terrenos merecem relevo: em cumprimento de uma promessa 

muito antiga, foi cedido à Diocese de Aveiro, um terreno à entrada do Parque de 

Santiago, para construção de uma nova igreja; em Azurva, também foram adquiridos 

terrenos pela autarquia para a futura igreja; também a APPACDM, instituição que tem 

vindo a desempenhar um notável trabalho de serviço público, passou a ser titular do 

terreno que foi sujeito a desafectação do domínio público, autorizado por essa 

Assembleia, sob proposta da Câmara. Destaco, ainda, a deliberação camarária que 

autorizou a cedência do terreno e respectivo edifício, actualmente ocupado pelo CAE 

de Aveiro, à Ordem dos Padres Carmelitas Descalços, que há muito procuravam 

recuperar esta área do antigo Convento. 

 

7- Foi gratificante ver reconhecida a preocupação do executivo em matéria de 

ambiente e higiene pública, com a atribuição do Prémio Cidade Limpa, conferido pelo 

Ministério das Cidades, do Ambiente e do Território. O Município foi, ainda, nomeado 

para a atribuição do Prémio Europeu da Melhor Semana da Mobilidade – um 

reconhecimento internacional do trabalho que temos vindo a desenvolver neste 

âmbito. 

 

8- Foi também em 2003, que se assinou, entre a Associação Aveiro Digital, a Missão 

para a Sociedade de Informação e a AMRIA, o protocolo que desencadeou a segunda 

fase do programa Aveiro Digital. 
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9- A entrada em serviço e a operacionalização da Polícia Municipal deve igualmente ser 

sublinhada. Depois de uma primeira fase de adaptação e organização do serviço, os 

aveirenses passaram a contar com um novo corpo de fiscalização que se espera possa 

contribuir para um cada vez mais fácil e espontâneo cumprimento das nossas posturas 

e regulamentos municipais, quer na gestão urbanística, quer no estacionamento ou na 

organização de eventos . 

 

10 - Apraz-nos, ainda, registar a atribuição da Declaração (viabilidade) de Impacto 

Ambiental ao projecto do campo de Golfe e ao Projecto de requalificação da Pista de 

Remo de Aveiro, tendo sido ultrapassados todos os entraves e percalços que foram 

encontrando. Esperamos agora que as condições financeiras do País permitam 

encontrar os investidores e o financiamento necessários para o seu arranque, por forma 

a dotar Aveiro de mais dois equipamentos fundamentais. 

 

11- A realização das Feiras tradicionais (Feira de Março, FARAV e Agrovouga) no novo 

Parque de Esposições de Aveiro, com o esforço significativo efectuado para adquirir os 

terrenos necessários para os estacionamentos e área de diversões, bem como a 

instalação da vedação, os arranjos exteriores e as infraestruturas efectuadas, permitiu 

obter resultados que ultrapassaram as expectativas e demonstraram a vitalidade de 

Aveiro e a viabilidade do Parque. 

 

12- A promoção de inúmeras actividades destinadas à ocupação dos tempos livres dos 

mais jovens e dos nossos mais velhos, à dinamização de actividades complementares à 

população escolar e o desenvolvimento de programas de férias, tem sido uma das faces 

mais visíveis do trabalho cuidado e permanente que o Pelouro da Juventude e do 

Desporto têm desenvolvido. Este foi, também, o ano do Festival das Dunas de S. 

Jacinto e do IV Campeonato Europeu de Futebol para Deficientes. Aveiro vai sabendo 

acolher, cada vez mais, eventos de dimensão nacional e internacional.  

 

13- Uma nota relativa às contas municipais, exaustivamente apresentadas no 

documento respectivo. Pela síntese da actividade desenvolvida e das obras realizadas, 

bem se poderia pensar estarmos em período de crescimento económico e de muito boa 

saúde financeira. Não é, evidentemente o caso, o que mais deve valorizar aquilo que 

pudemos concretizar. Num contexto persistente de recessão económica no país, o 

aumento nominal do investimento, dado, sobretudo, pelo esforço financeiro directa ou 
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indirectamente associado à construção do novo Estádio Municipal, não pode omitir as 

graves consequências sobre as finanças autárquicas, da redução real das receitas  

ordinárias e extraordinárias do município. Em 2003, o Município viu volatilizarem-se 

40% da receita de sisa, receita corrente, sem que a garantida compensação tivesse sido 

inscrita no orçamento de Estado para 2004; na sequência da estagnação do mercado 

imobiliário, não se fez sentir, em termos absolutos, a actualização das taxas e licenças 

urbanísticas e, pelo contrário, foi muito notória a quebra nas receitas provenientes da  

alienação de bens imóveis. As transferências do Estado, quer no que toca às receitas 

ordinárias, como a derrama, quer no que respeita a financiamentos aprovados no 

âmbito do III QCA e com obra realizada, registaram delongas que ultrapassaram a mais 

exigente prudência previsional na respectiva liquidação, atingindo prazos e montantes  

absolutamente   desrazoáveis, com óbvias implicações no correspondente atraso da 

Câmara, na sua relação com os adjudicatários e fornecedores.  O recurso ao crédito 

pelas autarquias foi vedado por lei – com excepção dos empréstimos para o EURO 2004 

– e o Município de Aveiro, com excelente capacidade de endividamento, viu, assim, 

também, coarctada esta possibilidade. Esta alteração súbita e persistente das variáveis 

da receita, num momento em que Aveiro tem em curso os maiores investimentos da 

sua História, com uma taxa de crescimento sustentado de mais de 20% ao ano, nos 

últimos seis anos, tinha de provocar constrangimentos fortes na gestão da tesouraria, o 

que melhor se compreende se tivermos em conta uma forte inelasticidade legal das 

despesas correntes das autarquias, nomeadamente, no que toca aos encargos 

financeiros dos investimentos, recursos humanos e  contribuições sociais, tão essenciais 

como o são a educação, os transportes e o apoio social. A isto temos vindo a responder 

com uma criteriosa gestão da despesa global e um apertado controlo de custos de 

funcionamento, com resultados positivos bem demonstrados no relatório de contas, 

que regista um assinalável resultado positivo do exercício. Se acrescentarmos a isso a 

enorme folga dos activos sobre os passivos, mesmo numa estimativa muito por defeito 

do valor do activo patrimonial, ainda não inventariado nos termos do POCAL, podemos 

enfrentar o futuro com tranquilidade e solidez financeira.  

 

Aveiro, Março de 2004 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 Alberto Souto de Miranda 
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2. - O EXECUTIVO MUNICIPAL  

COMPOSIÇÃO E PELOUROS 

___________________________________________________________ 
Durante o ano de 2003 a distribuição de tarefas pelos membros da Câmara Municipal 

foi feita da seguinte forma:  

 

 PRESIDENTE, DR. ALBERTO AFONSO SOUTO DE MIRANDA 

Obras Particulares / Planeamento / Relações com as Freguesias / Relações Internacionais / Informação 

Municipal / Representações: AMRIA, c/ Sr. Vereador Eduardo Feio / Associação de Municípios do 

Carvoeiro, c/ Sr. Vereador Eduardo Feio e a Sr.ª Vereadora Lusitana Fonseca / Conselho Geral da Fundação 

António Pascoal, c/ Sr. Vereador Domingos Cerqueira / Reserva de Turismo Rota da Luz, C/ Sr. Vereador 

Manuel Ferreira Rodrigues / Associação Nacional de Municípios Portugueses / Conselho Consultivo do IEFP, 

c/ Sr.ª Vereadora Lusitana Fonseca / Comunidade Portuária / Associação Musical Filarmonia das Beiras, c/ 

Sr. Vereador Manuel Ferreira Rodrigues   

 

 VEREADOR, Dr. EDUARDO FEIO (Tempo Inteiro) 

Habitação Social (construção) / Ambiente / Trânsito / Mobilidade / Obras Municipais / Transria / 

Representante na AMRIA / Representações: Associação de Municípios do Carvoeiro / Reserva Natural das 

Dunas de São Jacinto  

 

 VEREADORA, ENG.ª LUSITANA FONSECA (Tempo Inteiro) 

Departamento Administrativo, Jurídico e de Pessoal / Departamento Económico – Financeiro / 

Departamento Informático / Representações: Associação de Municípios do Carvoeiro / Conselho 

Consultivo do IEFP  

 

 VEREADOR, DR. MANUEL FERREIRA RODRIGUES (Tempo Inteiro) 

Cultura / Educação / Transportes Escolares / Preservação do Património / Turismo / Centro Cultural e de 

Congressos / Parque de Campismo / Representações: Associação Musical Filarmonia das Beiras / Região de 

Turismo Rota da Luz  

 

 VEREADORA, DR.ª MARÍLIA MARTINS (Tempo Inteiro) 

Habitação Social (gestão) / Acção Social / Desporto / Juventude 

 

 VEREADOR, DOMINGOS CERQUEIRA (Tempo Inteiro) 

Saúde / Protecção Civil / Policia Municipal / Defesa do Consumidor / Mercados e Feiras / Parque de Feiras 

e Exposições / Aeródromo Municipal / Representação: Conselho Geral da Fundação António Pascoal 

 

VEREADOR, ENG.º ÂNGELO PEREIRA PIRES 

 VEREADOR, DR. JOAQUIM MANUEL SILVA MARQUES  

 VEREADOR, DR. LUÍS MIGUEL CAPÃO FILIPE  
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3. - ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS 

3.1. - UNIDADES ORGÂNICAS 

___________________________________________________________ 
 No ano de 2003, o funcionamento da Câmara Municipal, baseou-se na Estrutura 

Orgânica publicada na II Série do Diário da República, apêndice n.º 82, n.º 152 de 2 de Julho, 

composta pelos Departamentos e Divisões a seguir indicados: 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO E DE PESSOAL 

Director de Departamento - Dr. João Carlos Vaz Portugal (Do quadro da DRABL, 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 JURÍDICA 

Chefe de Divisão - Dr.ª Isabel Figueiredo (Do quadro dos S.M.A,  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 ARQUIVO GERAL 

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Chefe de Divisão - D.ª Cecília Lurdes Vieira Lucas (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 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Ema Fuentes Morais (Do quadro do Ministério da Saúde, nomeada 

em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º 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) 

 

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO 

DIVISÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Chefe de Divisão - Dr. Carlos Dias (Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do artigo 8º do 

Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro) 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

DIVISÃO DE PARTIMÓNIO 

Chefe de Divisão - D.ª Célia Maria Barros Nunes (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) 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES  

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Chefe de Divisão - Eng.º Rui Alberto Branco (Nomeado em Comissão de Serviço nos termos dos 

n.ºs 1 e 7 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) 

 

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 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

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 3 do artigo 21º 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) 

 

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 Francisco Manuel Cruz Costa (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 VIAS E CONSERVAÇÃO 

Chefe de Divisão - Eng.º António Joaquim Correia Pinto (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 TRÂNSITO  
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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 - D.ª Maria da Luz Gonçalves Arêde (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 GESTÃO URBANÍSTICA 

Chefe de Divisão - Eng.º Nelson Marques Carlos (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 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  

Director de Departamento - Dr. Emanuel Moreira Cunha (Nomeado para o exercício do cargo, 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º 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 - Dr. João Albertino Matos P. Marujo (Nomeado em Comissão de Serviço nos 

termos do n.º 3 do artigo 21º 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 DO CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS 

DIVISÃO DE BIBLIOTECA 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 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 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 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) 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  

Chefe de Divisão - Dr.ª Anabela Almeida Saraiva (Do quadro do Ministério da Educação, nomeada 

em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º 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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DIVISÃO DE JUVENTUDE 

Chefe 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 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 DESPORTO 

 

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL 

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 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 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 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) 

 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  

Director de Departamento - Eng.º Amorim Póvoa (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 SERVIÇOS GERAIS  

DIVISÃO DE PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

Chefe de Divisão - Eng.ª Maria Enoi Oliveira Rocha Natividade (Nomeada em Comissão de Serviço 

nos termos do n.º 3 do artigo 21º 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 MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E TRANSPORTES 

DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO  

 

3.2. - DESPESAS COM PESSOAL 

___________________________________________________________ 

LIMITES LEGAIS PARA AS DESPESAS COM PESSOAL 

Nos termos do Decreto – Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção dada pela Lei n.º 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  25.645.318,53 €, o limite legal para as despesas 

com o pessoal do quadro era de 15.387.191,12 € e de pessoal além do quadro era de 
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3.846.797,78 €. As despesas reais em 2003 cifraram-se apenas, respectivamente, em 

7.068.587,59 € e de 732.472,83 €. 

 

3.3. - SECÇÃO DE CANTINA 

___________________________________________________________ 
Durante o ano de 2003 foram servidas 9407 refeições a utentes subsidiados, crianças, 

funcionários e familiares e SOFE – Finanças; além disso, foram requisitados pelo executivo 

municipal serviços de apoio a recepções e similares no valor de 11.504,41€. A despesa total 

correspondente a estes serviços ascendeu a 45.184,89€. No quadro seguinte explicita-se a 

evolução mensal desta despesa, comparativamente com os anos anteriores.  

 

Mapa comparativo dos gastos mensais 

(anos 2001/2002/2003) 
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4. - ACTIVIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 

4.1. - DIVISÃO JURÍDICA 

___________________________________________________________ 

A actividade da Divisão Jurídica registou a produção de pareceres, contratos, 

protocolos, consultoria, contra-ordenações e execuções fiscais, intervindo também em 

processos contenciosos e desenvolvendo diversa actividade de apoio jurídico aos diferentes 

serviços municipais. Além disso, teve ainda a seu cargo o lançamento e toda a tramitação 

administrativa dos procedimentos prévios à contratação pública, designadamente de 

empreitadas e concessão de obras públicas, aquisição de bens e serviços e concessões da 

ocupação e exploração do domínio público. 
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A – ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTENCIOSO 

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2003  

 Total 

Informações Jurídicas / Pareceres 593 

Minutas de Ofícios 415 

Protocolos 16 

Contratos Programa 2 

Regulamentos/Projectos 7 

Contratos Específicos Diversos 4 

Processos de Sindicância, de Averiguações, de Inquérito e Disciplinares 8 

Contencioso 98 

 

B – CONTRA-ORDENAÇÕES  

PROCESSOS RELATIVOS AO ANO 2003 

  

Processos Registados 354 

Processos em Instrução 329 

Nº de Testemunhas Ouvidas 0 

Relatórios 14 

 

 

PROCESSOS RELATIVOS A ANOS ANTERIORES NÃO CONCLUÍDOS (2000, 2001 e 2002) 

  

Processos pendentes (em instrução) 
Nº de Testemunhas Ouvidas 
Relatórios 

279 

22 

125 

 

C – EXECUÇÕES FISCAIS  

QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES – 2003 

 Nº de Documentos Valor (€) 

Certidões Registadas 809 77.060,72 a) 

Processos Autuados – Avisos/Citação Enviados 4.435 271.123,76 a) 

Avisos/Citação Devolvidos 1.512  

Processos Pagos por Guia (Receita Eventual) 810 100.830,61 b) 

Certidões Anuladas 79  

Ofícios Expedidos 47  

Faxes Enviados 3  

Declarações/Certidões/Informações 62  

Cartas Precatórias 4  

Oposições Judiciais 10 278,30 

a)  Quantia Exequenda 

b)  Valor Total (Quantia Exequenda + Juros de mora + Custas + Taxas de Justiça) 
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4.2. - NOTARIADO 

___________________________________________________________ 

 

NOTARIADO 

Durante o ano de 2003, foram organizados e celebrados os seguintes actos: 

 

1. 103 escrituras públicas, assim discriminadas:  

Aquisição de prédios 41 

Expropriação de prédios 26 

Permuta de prédios 9 

Rectificações 5 

Venda de prédios 4 

Dação 1 

Cedência e hipoteca 2 

Cedência 2 

Cedência do direito de superfície 1 

Justificação e cedência 1 

Hipoteca 2 

Compra e venda e dação em pagamento 1 

Aditamento 1 

Justificação 1 

Determinação de objecto 3 

Locação Financeira 2 

Alteração à escritura da EMA 1 

Total 103 

    

  2. 216 contratos avulso, sob forma escrita, assim discriminados:  

Prestação de Serviços  140 

Fornecimentos  27 

Adicional 16 

Empreitadas 12 

Contratos Promessa 11 

Aditamentos 7 

Adendas 2 

Contratos de Arrendamento 1 
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4.3. - DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 

___________________________________________________________ 

  

DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 

             O Arquivo Intermédio contém 1.265 metros lineares de documentação, estando neste 

número já incluídas algumas incorporações de 2004.  

 

Em 2003 foi incorporada documentação de vários serviços: 

Serviço Ano n.º de Caixas 

Expediente Ano de 2001 116 caixas. 

Contabilidade Ano de 2000 45 caixas. 

R. Humanos Vários anos 18 caixas e diversas pastas. 

Feira Vários anos 26 Pastas. 

Serviços Técnicos Vários anos 16 caixas, mais maços e pastas. 

Gab. Contratação Publica Vários anos 30 caixas 

Educação e Acção Social Vários anos 18 caixas 

Taxas e Licenças Vários anos 16 caixas 

Contra-ordenações Vários anos 11 caixas 

        

  O Arquivo Intermédio recebeu também documentação de outros serviços, como a Recepção, 

Tesouraria, Obras e Notariado. Toda esta documentação, que ultrapassou as 320 caixas, foi 

devidamente vistoriada e inventariada, antes de ser arquivada. 

 

         O Arquivo atendeu também em média cerca de 40 pedidos diários, sendo que a maioria 

deles foi feita pelos serviços de atendimento publico.  

 

 

4.4. - DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

___________________________________________________________ 

 

DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Secção de Actas 

A Secção de Actas assegurou a assistência a todas as reuniões realizadas pela Câmara Municipal 

que, durante o ano de 2003  atingiram um total de 48 reuniões, das quais 12 foram públicas e 2 

extraordinárias, tendo-se registado um total de 1876 deliberações. 

Todas as actas do Executivo se encontram disponíveis para consulta no ficheiro “ACTAS”, no 

Servidor PDC e INTRANET/INTERNET. 

Pág.   16



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

O expediente subsequente às deliberações tomadas registou 1943 documentos protocolados, 

444 ofícios, 65 certidões e 42 editais.A actividade desenvolvida encontra-se caracterizada nos 

seguintes quadros: 

 

RESUMO GERAL DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS 

  N.º de Deliberações 

Abertura de Concursos -Fornecimentos  Ab..F. 45 

Abertura de Concursos - Empreitadas    Ab..E. 44 

Adjudicações                         Adj. 125 

Aquisição de Bens  Aq.B. 53 

Alienação de Bens Al.B. 24 

Permuta de Bens PB 6 

Hastas Públicas HP 3 

Subsídios SUBs. 69 

Protocolos, Contratos-Programa  e Regulamentos P./CP./ R. 56 

Cedências de Materiais C M 150 

Cedências de Plantas  CP 87 

Deliberações Diversas (Cultura, Educação e outros) Del. Div. 797 

Trânsito Trân. 149 

Obras Particulares Ob.Part. 220 

Habitação Social Hab. 48 

TOTAL  1876 

 

 

Secção de Expediente 

O desenvolvimento dos serviços modernos baseado cada vez mais, não só na disponibilidade de 

recursos materiais, mas também no conhecimento e capacidade de inovar, exígiu a 

transformação de hábitos no desenvolvimento das tarefas deste sector administrativo.  

Neste contexto, no decurso do ano de 2003, a Secção de Expediente deu continuidade ao 

processo iniciado no ano anterior de desenvolvimento do “Projecto de  Descentralização do 

Expediente” com o novo Programa – SGD – Sistema de Gestão Documental, que foi alargado aos 

Secretariados. 

 

No mapa que se segue, encontram-se registados os movimentos correspondentes aos serviços da 

Secção: 

 

Caracterização dos Movimentos do ano 2003 

1 Correspondência Recebida 31804 

2 Correspondência expedida 17846 

3 Saídas registadas em computador 2622 

4 Saídas minutadas e emitidas pela Secção 399 
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5 Editais 179 

6 Certidões 749 

7 Fotocópias Autenticadas e Outros 800 

8 Listagem de protocolos 7533 

9 Movimentos registados em protocolo 8891 

10 organização e arquivo dos proc. de correspondência do ano 2001 784 

11 Registo de Diários da República 1826 

12 Cópias distribuídas de Diplomas 1695 

13 Protocolos com outras Entidades  51 

 

 

Secção Técnica de Atendimento e Recepção e Secção de Cemitérios 

 

Este Sector integrado teve um aumento muito significativo de serviço no decurso do ano de 

2003, resultante da publicação do Decreto-Lei nº 264/2002 de 25 de Novembro, que transferiu 

para as Câmaras Municipais um conjunto de competências em matéria de licenciamento de 

actividades diversas que até então eram cometidas aos Governos Civis.  

 

Atendimento ao Público:  

Registo de documentos c/ recibo (SGD)  5179 

Guias de Receita emitidas Certidões e fotocópias 1311 

 Cartões de Residente 282 

   Passes escolares                          CP 249 

  AVA 152 

  CAIMA 6 

  AVIC 6 

 Prestação de Serviços/Concessão de Documentos 106 

 Cadernos de Encargos 239 

Documentos por levantar Certidões e Fotocópias 29 

 Cartões de Residente 2 

 Licenças de Festas 1 

 Licenças desportivas  2 

 Licenças para Queimadas 2 

 Licenças para acampamentos 1 

Mercados e Feiras  Entrega de cartões da Feira dos 28 403 

Serviço Militar Recenseamento  -  DIRMS 335 

 Guias de transporte 289 

 Comunicações (Ofícios) 183 

 

 

Fornecimento de Cadernos de Encargos relativos aos concursos de Empreitadas e Fornecimentos 33 

Inquéritos Administrativos 20 
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Marcação e preparação de saídas de carrinhas de:           

 

 

 

9 lugares 

Autocarro28 

Lancha 

Moliceiros 

58 

279 

2 

39 

Comunicações das cedências das carrinhas e autocarros  82 

Comunicações das cedências da lancha e moliceiros  18 

Transporte escolar  Pedidos de recebidos 1918 

 Pedidos de deferidos 1625 

   

 Declarações Trimestrais emitidas 2122 

 Emissão de requisições de passes 

novos 

636 

Comunicações de transportes (requisições e devoluções de passes) 104 

Licenças de actividades diversas Festas ao ar livre 74 

 Provas Desportivas 19 

 Queimadas 3 

 Acampamentos Ocasionais 1 

 Diversas 5 

Licenciamento de Máquinas de Diversão  Licenças emitidas 123 

 Transferências de máquinas 26 

Cemitérios Venda de sepultura 85 

 Alvarás de Sepultura 80 

 Averbamentos de sepultura 22 

 Processos de cedência de 

Sepultura 

11 

 Processos de construção de Jazigo 1 

 Guias de Pagamento de SISA 

emitidas 

97 

 

4.5. - CONTRATAÇÃO 

___________________________________________________________ 
GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

QUADRO RESUMO CONTRATAÇÃO PÚBLICA (1.+ 2.) 

  

Procedimentos Contratação Bens e Serviços/Fornecimentos:  

• Consultas Prévias / Ajustes Directos 85 

• Concursos Limitados 9 

• Concursos Públicos  9 

Procedimentos Empreitadas:  

• Ajustes Directos 24 

• Concursos Limitados 20 

• Concursos Públicos  9 

Informações 107 
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Ofícios 1567 

Anúncios 18 

Programas de Concursos / Cadernos de Encargos 47 

Actas de Abertura/Qualificação  85 

Relatório de Análise 25 

Minutas de Contrato  65 

 

 

SECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Durante o ano 2003, foram levadas a cabo diversas actividades tendentes à melhoria do 

funcionamento do serviço, nomeadamente: 

- Informatização e actualização de uma base de dados de entidades; 

- Gestão do economato, codificação do material existente, e respectiva inserção ao 

nível da aplicação de Gestão de Stocks; 

- Consultas ao mercado para todos os fornecimentos até ao valor de 62.349,74€, 

registo de facturação, acompanhamento de alguns processos de fornecimento 

contínuo e contabilidade analítica por sector; 

- Emissão de 1712 requisições externas e recepção e conferência do material 

requisitado; 

- Apuramento dos gastos efectuados pelos diversos sectores desta autarquia 

 

 

SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO 

Em Dezembro de 2003, foi activada a Secção de Património Mobiliário e Cadastro, que procedeu 

à actualização de toda a informação patrimonial, no que diz respeito aos bens móveis da 

autarquia, tendo sido apurados os seguintes valores a 31 de Dezembro: 

ACTIVO IMOBILIZADO (BENS MÓVEIS) 

Rubricas Valor € 

De Bens do Dominio Público 

Outros Bens do Dominio Público 154.261,27 €

De Imobilizações Corpóreas 

Equipamento Básico 458.068,58 €

Equipamento de Transporte 81.650,34 €

Ferramentas e Utensílios 4.328,62 €

Equipamento Administrativo 379.494,00 €

Total 1.077.802,81 €

5. - FINANÇAS MUNICIPAIS  

___________________________________________________________ 
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2003 foi, para o Município de Aveiro, o ano de consolidação da implementação do Plano Oficial 

de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 

 

Os principais objectivos técnicos propostos para 2003 foram a consolidação documental das 

entidades credoras, o controlo/acompanhamento da execução orçamental e a monitorização do 

comportamento da Despesa e Receita. 

 

Em matéria de acompanhamento e fiscalização externa à actividade do Município, no ano 2003 

houve uma Auditoria realizada pela IGF – Inspecção Geral de Finanças ao Património e ao EURO 

2004. Registaram-se, ainda, acções de Controlo à Execução do III QCA de diversos programas 

operacionais. 

 

Da Divisão de Património há a assinalar a conclusão da inventariação, reconciliação e avaliação 

dos bens móveis da Câmara Municipal, tendo sido apurado um valor de Património Móvel líquido 

em 31.12.2002 de 3.416.755,98€. 

 

5.1. - ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA 

___________________________________________________________ 

 

Numa análise da Receita, foi cobrado durante o ano 2003 o montante de 84.509.192,13€, dos 

quais 29.934.393,88 € (35,42%) dizem respeito à receita corrente e 54.574.798,25 € (64,58%) à 

receita de capital. Assim, no ano de 2003 verificou-se um acréscimo global das receitas no 

montante de 21.513.732,04 € (34,15%) em relação ao ano anterior. 
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No que respeita à Receita Corrente, esta teve um aumento de 16,72% em relação à receita 

corrente do ano anterior, totalizando o montante de 29.934.393,88€. Este tipo de receita 

(natureza corrente), distribuiu-se maioritariamente por Impostos Directos, Transferências 

Correntes e Venda de Bens e Serviços Correntes. 

 

Impostos Directos 

Os Impostos Directos constituem a componente mais significativa das receitas municipais com 

um total de 17.856.154,50€, sendo responsáveis por 21,13% das receitas totais ou seja, 59,65% 

das receitas correntes. Constata-se que a Contribuição Autárquica registou um valor de 

7.211.201,30€ (40,38%), seguida do Imposto Municipal de Sisa com 5.873.733,59€ (32,89%) e 

Derrama com 3.952.705,34€ (22,14%). 
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Transferências  Correntes 

 

As Transferências Correntes cifraram 5.763.274,01€, 19,25% das Receitas correntes, dos quais 

4.515.852,00€ (78.36%) advém do Fundo Geral Municipal, 617.302,00€ (10.71%)  do Fundo de 

Base Municipal e 630.120,01€ (10.93%) diz respeito a  Outras Transferências Correntes. 
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Venda de Bens e Serviços Correntes 

Outra grande componente das Receitas Correntes é a Venda de Bens e Serviços  que cifra  os 

4.257.681,14€, 14,22% da Receita corrente e é composta maioritariamente por:  
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No que respeita a Receita de Capital, esta teve um aumento de 46,12% em relação à receita de 

capital do ano anterior. 

No ano ao ano 2003, esta totalizou o montante de 54.574.798,25€ (64,58% da receita total), 

correspondendo, na sua maioria a Venda de Bens de Investimento no valor de 27.933.580,33€ 

(51,18%), Passivos Financeiros de 16.216.686,06€ (29,71%) e Transferências de Capital 

10.378.476,86€ (19,02%). 

 
 

VENDAS DE BENS E INVESTIMENTO 

As receitas provenientes da Venda de Bens e Investimento, totalizaram 27.933.580,33€ 

correspondendo a 51,18% das Receitas de Capital, incidindo principalmente na Venda de 

Terrenos no valor de 26.668.580,33€ (95.54%) e na Venda de Habitações de 1.245.000 € (4,46%). 

Este aumento na venda de terrenos foi resultante da operação Leaseback, que se cifrou em 

23.474.178€. 

26.688.580,33

1.245.000,00

,

10.000.000,

20.000.000,

30.000.000,

Eu
ro

s

Venda de Terrenos Venda de Habitações

Venda de Bens de Investimento
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PASSIVOS FINANCEIROS 

Os Passivos Financeiros constituem 16.216.686,06€ (29,71% das Receitas de Capital), inclui 

essencialmente as receitas de Empréstimos de Médio e Longo Prazo. 

 

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 

As Transferências de Capital registaram um valor de 10.378.476,86€ , correspondendo a 19% 

das Receitas de Capital, provenientes de Fundo Geral Municipal (29.01%), Fundo de Base 

Municipal (3,97%), Cooperação Técnica e Financeira (67.03%). 

3.010.567,00

411.534,00

6.956.375,86

,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00

Eu
ro

s

Fundo Geral
Municipal

Fundo de Base
Municipal

Cooperação
Técnica e
Financeira

Transferências de Capital

 
Evolução Orçamental – Receita 

Taxas de Crescimento dos Últimos 2 anos 

RECEITAS 2001 2002 Tx de Cresc 

01/02 
2003 Tx de Cresc 

02/03 

      

CORRENTES 26.192.996,93 € 25.645.318,53 € -2,09% 29.934.393,88 € 14,33% 

      

% Receita Total 49,05% 40,71%  35,42%  

      

CAPITAL 27.211.179,21 € 37.350.141,56 € 37,26% 54.574.798,25 € 31,56% 

      

% Receita Total 50,95% 59,29%  64,58%  

      

TOTAL DAS RECEITAS 53.404.176,14 € 62.995.460,09 € 17,96% 84.509.192,13 € 25,46% 

 

 

Pág.   24



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

5.2. - ANÁLISE COMPARATIVA DA DESPESA 

___________________________________________________________ 
No exercício de 2003, o totalizador das despesas orçadas apresentou o valor de 156.490.635,00 

€, dos quais, 43.076.544,20 € eram respeitantes a despesas correntes e 113.414.090,80 € a 

despesas de capital. 

 

Do total orçado em despesas correntes foi executado o montante total de 24.096.211,14 €, ou 

seja, menos 18.980.333,06 € que o inicialmente previsto, tendo-se obtido uma taxa de 

execução orçamental face ao montante pago de 55,94 %. 

 

Já para as despesas de capital, para uma verba orçada de 113.414.090,80 € foram investidos  

59.475.744,70 €, representando este valor uma taxa de execução de 52,44%. 

 

Deste modo o montante total executado em 2003 registou o valor de 83.571.955,84 €, que  para 

um total geral orçado de 156.490.635,00 € representa uma taxa de execução de 53,40 %, 

reflectindo ainda um crescimento na taxa de execução face ao ano anterior de 5,5 %. 

 

MAPA COMPARATIVO DAS DESPESAS TOTAIS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

DESPESAS EXECUTADAS 2001 2002 2003

 Correntes 23.664.970,06 22.737.608,06 24.096.211,14

 Capital 29.586.555,41 40.204.526,59 59.475.744,70

  DESPESAS TOTAIS 53.251.525,47 62.942.134,65 83.571.955,84

 

Assim, o montante total não executado é desagregado pelos seguintes grupos de classificação 

económica registando cada um as diferenças abaixo indicadas face ao previsto: 

DESVIO FACE AO PREVISTO 

Despesas com o Pessoal -1.297.512,65

Aquisição de Bens e Serviços  -15.813.208,40

Juros e Outros Encargos -644.354,77

Transferências Correntes -807.386,46

Subsídios -196.313,50

Outras Despesas Correntes -221.557,28

Aquisição de Bens de Capital -44.803.281,41

Transferências de Capital -4.995.535,08

Activos Financeiros -2.601.253,63

Passivos Financeiros -1.538.275,98

Total 72.918.679,16
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Fazendo uma breve análise ao comportamento da despesa desagregada por classificação 

económica é de registar a forte subida na rubrica dos juros e outros encargos, transferências 

correntes para as Freguesias, Instituições sem fins lucrativos, famílias e entidades subsidiadas e 

ainda, mas em sentido inverso a redução continuada que vem acontecendo ao longo dos último 

triênio na rubrica das aquisições de bens e serviços. 

 

MAPA COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

DESPESAS CORRENTES 2001 2002 2003

Despesas com o Pessoal 9.553.126,30 10.126.584,68 10.251.650,74

Aquisição de Bens e Serviços 10.114.120,34 8.011.919,47 7.551.527,74

Juros e Outros Encargos 951.934,37 916.875,13 2.156.435,48

Transferências correntes    

   Juntas de Freguesia  556.838,52 827.873,66 981.719,87

   Outras  7.955,83 32.520,43 2.394,24

   Inst. S/ fins Lucrativos (*) 1.526.367,15

   Famílias (*)  
2.316.263,70 2.281.832,99

24.262,27

Subsídios (**)    739.882,48

Outras Despesas Correntes 164.731,00 540.001,70 861.971,17

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 23.664.970,06 22.737.608,06 24.096.211,14

 

 

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL – DESPESA 

 TAXAS DE CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS 2 ANOS 

DESPESA 2001 2002 Tx Cresc 01/02 2003 Tx Cresc 02/03 

CORRENTES 23.664.970,06 22.737.608,06 -3,92% 24.096.211,14 5,98% 

      

% Despesa Total 44,44% 36,12%  28,83%  

      

CAPITAL 29.586.555,41 40.204.526,59 35,89% 59.475.744,70 47,93% 

      

% Despesa Total 55,56% 63,88%  71,17%  

      

TOTAL DAS DESPESAS 53.251.525,47 62.942.134,65 18,20% 83.571.955,84 32,78% 
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5.3. - TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

___________________________________________________________ 
 Em matéria de transferências financeiras para as Juntas de Freguesia, 2003 apresenta 

um crescimento de 1,43 %, conforme mapa abaixo apresentado. Há no entanto que salientar em 

matéria de delegações de competências, estas sofreram um acréscimo de um montante total de 

190.535€ face à execução do ano de 2002. 

 

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

FREGUESIA  Mensal  
Delegação de 

Competências 
 Outras TOTAL 

Aradas  56.640,87 73.962,00 1.482,17 132.085,04

Cacia  72.098,38 58.760,75 166,57 131.025,70

Eirol  18.019,14 35.368,50 5.054,95 58.442,59

Eixo  41.809,37 45.884,25 128,76 87.822,38

Esgueira  92.299,41 54.506,75 245,05 147.051,21

Glória  65.583,31 29.010,50 254,39 94.848,20

Nariz  20.917,75 21.761,25 30.629,87 73.308,87

N.ª Sr.ª Fátima  25.483,07 15.934,75 76,00 41.493,82

Oliveirinha  45.462,41 73.027,00 25.169,45 143.658,86

Requeixo  21.833,77 14.107,25 62,79 36.003,81

St.ª Joana  48.010,42 43.543,25 32.338,71 123.892,38

S. Bernardo  29.589,87 42.943,00 125,18 72.658,05

S. Jacinto  22.894,90 30.101,75 32.924,84 85.921,49

Vera Cruz  83.921,14 11.386,50 193,23 95.500,87

TOTAL   644.563,81  550.297,50  128.851,96 1.323.713,27

 

5.4. - TAXAS E LICENÇAS 

__________________________________________________________ 

Durante o ano de 2003, na secção de Taxas e Licenças, foram emitidas um total de 19.596 guias 

de receita, que geraram o montante de  83.014.510,99 €, sendo 28.439.712,74€ (34.28%) de 

natureza corrente e 54.528.743,25€ (65.72%)  de natureza de capital.  

Da actividade mais relevante destaca-se: 

• Renovação e licenciamento de 2.414 processos de Publicidade; 

• Emissão de 176 Licenças de Condução englobando a concessão e renovação.     

• Emissão 100 Licenças de Condução -  2ª Vias; 

• Emissão de 408 alvarás de Licenças Acidentais de Recinto; 

• Registo de 115 Ciclomotores e 36 Motociclos; 
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• Emissão de 50 Licenças de Taxis; 

• Concessão e emissão de 180 horários de funcionamento; 

 

ANÁLISE DA RECEITA TOTAL ARRECADA NA SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS 

Receitas : Valor em € % Receita Total 

Impostos Directos 17.856.154,50 21,51% 

Impostos Indirectos 116.530,70 0,14% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 352.967,48 0,43% 

Rendimentos de Propriedade 46.794,07 0,06% 

Transferência Corrente 5.763.274,01 6,94% 

Vendas de Bens e Serviços Correntes 4.238.015,45 5,11% 

Outras Receitas Correntes 65.976,53 0,08% 

Venda de Bens de Investimento 27.933.580,33 33,65% 

Transferência de Capital 10.378.476,86 12,50% 

Passivos Financeiros 16.216.686,06 19,53% 

Reposições não abatidas dos Pagamentos  46.055,00 0,06% 

Total das Receitas da Secção de Taxas e Licenças - Ano 2003 83.014.510,99 100,00% 

 

 

RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS NA SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS 

As receitas correntes totalizaram 28.439.712,74 € (34.28% das Receitas Totais) e distribuíram-

se maioritariamente por Impostos Directos, Transferências Correntes e Venda de Bens e Serviços 

Correntes . 

Receitas Correntes Valor em € % Receitas Correntes 

Impostos Directos 17.856.154,5 62,79% 

Impostos Indirectos 116.530,70 0,41% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 352.967,48 1,24% 

Rendimentos de Propriedade 46.794,07 0,16% 

Transferência Corrente 5.763.274,01 20,26% 

Vendas de Bens e Serviços Correntes 4.238.015,45 14,90% 

Outras Receitas Correntes      65.976,53 0,23% 

TOTAL 28.439.712,74 100,00% 

 

RECEITAS DE CAPITAL ARRECADADAS NA SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS 

A Receita de Capital, arrecadada na Secção Taxas e Licenças, perfizeram em 2003, 

54.574.798,25€ (64,58% da Receita Total) correspondendo, na sua maioria  a Venda de Bens de 

Investimento no valor de 27.933.580,33€ (51,18%), Passivos Financeiros de 16.216.686,06€ 

(29,71%) e a Transferência de Capital de  10.378.476,86€ (19,02%). 
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5.5. - SALDOS SÍNTESE 

___________________________________________________________ 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Saldo da Gerência Anterior de Execução Orçamental 482.953,50 € 

Saldo da Gerência Anterior de Operações de Tesouraria 532.621,89 € 

 

RECEITA 

Receitas Correntes 29.934.393,88 € 

Receitas de Capital 54.574.798,25 € 

Operações de Tesouraria 2.457.046,42 € 

 

DESPESA 

Despesas Correntes 24.096.211,14 € 

Despesas de Capital 59.475.744,70 € 

Operações de Tesouraria 2.580.719,17 € 

  

SALDO PARA O ANO DE 2004 

De Execução Orçamental 1.420.189,79 € 

De Operações de Tesouraria 408.949,14 € 

 

 

 CORRENTES CAPITAL TOTAL 

RECEITAS 29.934.393,88 € 54.574.798,25 € 84.509.192,13 € 

DESPESAS 24.096.211,14 € 59.475.744,70 € 83.571.955,84 € 
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5.6. - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

___________________________________________________________ 

 

No que respeita ao endividamento do município em 2003, o montante total de capital em dívida 

sofreu um aumento líquido de aproximadamente 16 %, fruto do diferencial entre a soma das 

utilizações dos empréstimos contratados até 2002 para apoio aos Investimentos relativos ao 

Euro 2004 e financiamento complementar – Medida 1.8 dos projectos cofinanciados pela 

Comunidade Europeia – Feder e o montante total de amortizações realizadas no exercício – 

8.990.124,02 €. 

 

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO ACUMULADO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

CAPITAL* 

Anos  Contratado  Utilizado  Em Dívida 

2001 35.764.805 34.052.119 31.694.735 

2002 60.266.007 50.736.670 47.152.606 

2003 60.266.007 59.453.356 54.221.653 

        

* Incluiu-se o Empréstimo dos SMA  

 

 

CAPITAL** 

Anos  Contratado  Utilizado  Em Dívida 

2001 32.772.018 31.059.332 29.095.735 

2002 57.273.220 47.743.883 44.868.637 

2003 57.273.220 56.460.569 52.095.199 

        

** Sem o Empréstimo dos SMA   
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Março-04

Serviço de 
Dívida TOTAL

Serviço de Dívida
(A)

 ANO N  Total  SD Releva * 
 Cresc. 

Estimado 
 Investimento Pago 

CMA n-1 
 Investimento Pago 

SMA n-1 
 Investimento 
Pago EMA n-1 

 Investimento 
Pago PDA n-1 

 Investimento Pago 
MUNICIPIO N-1 

10%            Invest. 
CMA + SMA + EMA + 

PDA

 (A)/(B)      
(%)

1 2 3 4 5 = 1+2+3+4

* -  art. 20º da Lei n.º 107-B/2003 de 31 de Dezembro (OE/2004)

MAPA DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICIPIO DE AVEIRO

Totais de Investimento

2003 10.640.423,67 1.249.921,08 19.546.230,27 3.226.197,00 14.275.965,25 749.914,11 37.798.306,63 3.779.830,66 33,07   

2004 3.909.910,53 1.408.492,67 5% 17.663.131,31 3.933.173,06 38.695.136,02 326.590,75 60.618.031,14 6.061.803,11 23,24   

2005 5.117.856,47 1.612.444,15 5% 18.546.287,88 4.129.831,71 170.000,00 2.110.000,00 24.956.119,59 2.495.611,96 64,61   

2006 5.079.363,31 1.237.034,47 5% 19.473.602,27 4.336.323,30 32.500,00 2.315.000,00 26.157.425,57 2.615.742,56 47,29   

2007 4.685.929,53 861.624,80 5% 20.447.282,38 4.553.139,46 34.125,00 2.430.750,00 27.465.296,85 2.746.529,68 31,37   

2008 4.638.744,29 853.081,99 5% 21.469.646,50 4.780.796,44 35.831,25 2.552.287,50 28.838.561,69 2.883.856,17 29,58   

...
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5.7. - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

DO ESTADO E DA UNIÃO EUROPEIA 
___________________________________________________________________________ 

Designação do Projecto Comparticipação 2003

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO  

Eixo 1 - Apoio aos Investimentos de Interesse Municipal e Intermunicipal  

Req. R. Dr. Alberto Souto 81.344,75 €

Constr EB e JI das Agras do Norte 14.266,11 €

Concepção Construção Passagem Inferior na Avª S.ta Joana 142.223,41 €

Concepção Construção Passagem Superior no Cruzamento EN 109 / EN 235 75.762,74 €

Concepção Construção Parque de Feiras e Exposições de Aveiro 568.075,43 €

Construção do Centro Cultural de Esgueira 0,00 €

Concep Construção da Passagem Inferior Centro PK 271,960 Linha do Norte e Plano Centro 541.093,80 €

Reabilitação de Arruamentos em S. Bernardo 24.994,18 €

Ciclo de Arte do Século 92.907,75 €

Saneamento Eixo 0,00 €

Saneamento - Rede de Drenagem águas residuais Domésticas de Horta 10.879,15 €

Saneamento de Azurva 20.726,15 €

Saneamento da Bacia a Poente da Rua Cega - S. Bernardo 0,00 €

Saneamento da Rua das Alminhas, Agras e Agras do Meio - Cacia 0,00 €

Saneamento Bonsucesso - Agras / Verdemilho 368.635,98 €

Saneamento Paço e Póvoa do Paço 378.470,37 €

Saneamento de Nª Srª de Fátima 206.609,90 €

Saneamento de Nariz 48.710,22 €

Saneamento de Sarrazola e Vilarinho 247.954,46 €

Saneamento de Drenagem Eirol e Requeixo 203.705,22 €

 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO  

Programa FORAL 405,00 €

 

MINISTÉRIO DA CULTURA  

Programa Operacional da Cultura  

Remodelação, Recuperação e Equipamento do Teatro Aveirense 1.730.915,06 €

Reabilitação e Recuperação do Edifício da Capitania 363.153,68 €

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO  

Reabilitação e Recuperação do Edifício da Capitania 89.747,23 €

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DAS ARTES E ESPECTÁCULOS  

Remodelação, Recuperação e Equipamento do Teatro Aveirense 

 
368.144,83 €

 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

Programa Operacional do Ambiente  

Reabilitação e Prolongamento dos Muros dos Canais da Cidade de Aveiro - 2ª Fase 1.223.166,33 €
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO  

Instituto para o Desenvolvimento Social  

Programa de Implementação da Rede Social 11.790,68 €

 

PROGRAMA OPERACIONAL DA ECONOMIA  

Instituto Português da Qualidade  

Serviço de Metrologia 0,00 €

 

PO CENTRO - Qualidade e Normalização dos Produtos de Pesca  

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas  

MARIS 0,00 €

 

PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

POSI - FEDER / PIDDAC 0,00 €

 

INSTITUTO DA ÁGUA  

Contrato Programa n.º 1957/99 85.314,41 €

Contrato Programa n.º 2925/01 0,00 €

 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA  

STAPE 1.928,92 €

 

REFER  

Projecto de Modernização da Linha do Norte 0,00 €

 

DIRECÇÃO GERAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES  

Acordo de Aquisição Veículos Pesados Passageiros 130.186,00 €

 

DIRECÇÃO REGIONAL DA REGIÃO CENTRO  

Acordos de Colaboração  - Educação Pré Escolar 405.162,17 €

Transportes Escolares 39.619,00 €

Protocolo de Colaboração - Apetrechamento da Biblioteca na E.B. 15.962,00 €

 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Estágio Profissional 21.127,35 €

FARAV 34.915,85 €

 

REGIÃO DE TURISMO DA ROTA DA LUZ  

Festas do Município 26.875,00 €

 

Instituto Português da Juventude  

Serviço Voluntário Europeu 1.899,24 €

 

Ministério do Trabalho e Solidariedade   

Programa de Acolhimento de Crianças em Risco – Protecção Municipal 9.823,50 €
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6. - ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO - POR SECTOR 

6.1. - EDUCAÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

A Divisão de Educação desenvolve acções diversificadas ao nível da Educação Pré-

Escolar, Básica e Secundária. O relatório de actividades de 2003 da Divisão de Educação 

apresenta-se estruturado por ano económico. 

 

Dia da Educação e Ambiente no âmbito da Presidência Aberta em Cacia “Cacia – Capital do 

Concelho” e apresentação do projecto “Paper e Environment” da EB1 de Vilarinho que 

apresentou a candidatura a projectos pedagógicos e a articulação com a Divisão de Ambiente e 

Associação de Defesa de Interesses da Cacia e Esgueira.  . 

Encontro “Educação de Adultos e Multiculturalidade” 

Em parceria com: Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente, Centro de Formação José Pereira Tavares. 

Neste Encontro houve oportunidade de dar a conhecer os responsáveis pelas várias Instituições 

que trabalham na Educação de Adultos, os próprios alunos com testemunhos de vida e que 

tiveram oportunidade de expor os trabalhos realizados, bem como de receber os Diplomas dos 

Cursos que realizaram ao longo do ano de 2002. 

Viver as Freguesias - Projecto conjunto com as Divisões de Acção Cultural, de Desporto, de 

Juventude, de Acção Social, de Habitação Social e Ambiente com a finalidade de sensibilizar a 

comunidade local para tradições, usos e costumes, preservação e conservação do Património e 

Ambiente e motivar os jovens para o trabalho associativo e voluntário. 

Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências. 

Em parceria com: Instituto das Drogas e Toxicodependências, Associação da Comunidade 

Educativa de Aveiro, Florinhas do Vouga e Centro Social de Azurva. 

Descrição: A 1ª vertente – prevenção primária a iniciar nas escolas do 1º ciclo com acções de 

sensibilização e reflexão junto dos professores do 1º ciclo. 

2 ª vertente – pretende formar e apoiar jovens contribuindo para o seu plano de 

desenvolvimento de forma a que sejam capazes de ultrapassar obstáculos e construir o seu 

próprio projecto de vida. Esta intervenção realizar-se-á através de atendimentos psicológicos, 

individuais e de dinâmicas de grupo. 

3ª vertente – pretende trabalhar com as famílias dotando-as de comportamentos assertivos 

através de dinâmicas de grupo e de trabalhos de reflexão e formação. 

Divulgado em Conferência de Imprensa. 
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Comemorações do Dia da Árvore 

Em parceria com: Divisão de Ambiente, Planeamento e Departamento de Serviços Urbanos. 

As comemorações do Dia da Árvore permitem às escolas que façam pedidos para 

embelezamento dos espaços exteriores, bem como iniciem a  execução de trabalhos 

relacionados com a Primavera. Foi plantada uma árvore pelo Ex.mo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Aveiro e Vereador do Pelouro de Ambiente na presença de alunos, 

docentes e pessoal auxiliar da EB1 de Santiago e Junta de Freguesia da Glória. 

Projecto MINIMAT na EB1 da Glória 

Em parceria com: Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, Divisão de Acção 

Cultural e Biblioteca Municipal, com o objectivo de privilegiar as aprendizagens de conteúdos 

matemáticos de uma forma lúdica.  

Vamos falar de… “O Jardim, a Profissão e o Mundo da Infância”. 

Em parceria com: Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro. 

Reuniram-se Educadoras de Infância da rede pública, solidária e privada, que responderam a um 

questionário formulado pela Divisão de Educação indicando os seus desejos ao nível do Jardim 

de Infância, da Profissão e do Mundo da Infância. 

Agenda 21 Escolar 

Em parceria com: ASPEA, Agrupamento de Escolas Aveiro Sul, Aveiro Norte, Cacia, EB 2,3 de S. 

Bernardo, Escola Secundária Homem Cristo, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

Federação Concelhia de Associações de Pais, Divisão de Ambiente, Juventude e Serviços 

Municipalizados de Aveiro. 

Um apelo à co-responsabilização por uma Escola ambientalmente sustentável. 

Da Agenda 21 Local à Agenda 21 Escolar: desenvolvimento de um programa de educação 

ambiental no âmbito da comunidade educativa.  

Assinatura de Protocolo do Plano Municipal de Prevenção Primária de Toxicodependências no 

dia 23 de Abril com presença do Secretário de Estado Dr. Fernando Negrão.  

Concurso Alimentação, Ambiente e Educação Cívica. 

Em parceria com:   CIAC 

Foi elaborado um regulamento de concurso e divulgado junto das escolas do Concelho de Aveiro 

sobre os temas indicados. Pretende-se premiar os melhores trabalhos nestas áreas. 

Dia Mundial da Terra 

Em parceria com: ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental. 

Foi apresentada uma comunicação pela Divisão de Educação relatando os trabalhos 

desenvolvidos, desde Setembro, em parceria com a ASPEA sobre a Agenda 21 Escolar. 

Seminário “Tornar-se Educadora de Infância em diferentes contextos.” 

Em parceria com: Departamento de Ciências da Educação – Universidade de Aveiro. 
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Descrição: Foi apresentada uma comunicação sobre o trabalho desenvolvido pela Divisão de 

Educação, junto de alunos de formação inicial que frequentam o Departamento de Ciências da 

Educação. 

I Encontro Distrital “ETIC – as EB1 e as Tecnologias da Informação e Comunicação”. 

Em parceria com: Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa – Universidade de Aveiro e 

EB1 de Esgueira. 

Foi apresentada uma comunicação conjunta com a EB1 de Esgueira sobre o trabalho 

desenvolvido no Projecto Internet nas Escolas do 1º Ciclo.  

Percursos, recursos e parcerias diferenciadas – caminhos para a Inclusão no âmbito do Ano 

Europeu da Pessoa com Deficiência. 

Em parceria com: CERCIAV e Equipa de Coordenação de Apoios Educativos de Aveiro. 

Foi apresentada uma comunicação sobre a inclusão de pessoas com Deficiência no Concelho de 

Aveiro e o apoio dado pela Divisão de Educação às escolas nesta área. 

Seminário “Á Escola: ir ou não ir” 

Em parceria com: Divisão de Acção Social e Juventude. 

Este seminário teve em vista debater e reflectir a problemática do abandono escolar na 

comunidade em geral e junto da comunidade educativa em especial, dada a pertinência do 

tema na actualidade. 

XXV Congresso do Movimento da Escola Moderna 

Em parceria com: Divisão de Acção Cultural, Património Histórico e Movimento da Escola 

Moderna do Concelho de Aveiro. 

Apresentação de trabalhos e testemunhos de boas práticas das escolas do país. 

Domingos sem Carros 

A Divisão de Educação colabora com a Divisão de Acção Cultural nas Actividades Permanentes 

referenciadas no Folheto de Divulgação – Jogos tradicionais e lúdicos  e nos Ateliers. 

Semana da Mobilidade/Dia Europeu sem carros. 

Em parceria com: Divisão de Ambiente, Acção Cultural, Juventude, Desporto, Trânsito. 

Descrição: Divulgação junto dos Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo para um apelo à 

participação das crianças e integração destes projectos nas actividades curriculares. 

Vamos falar com ... sobre Educação Ambiental  e Desenvolvimento Sustentável. 

Em parceria com: Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Divisão de Ambiente e Divisão 

de Juventude da Câmara Municipal de Aveiro. 

Comemoração do Dia da Alimentação. 

Em parceria com: EB1 de Santiago 

Descrição: No âmbito das Comemorações do Dia da Alimentação a Divisão de Educação planeou 

um almoço no refeitório da EB1 de Santiago com Coordenador da Escola e Vereador da 

Educação. A visita teve como objectivo não só a comemoração referenciada, mas também a 

avaliação das ementas e dos serviços prestados pela empresa fornecedora de refeições. 
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Inauguração da Biblioteca da Escola Secundária Jaime Magalhães Lima. 

Em parceria com: Biblioteca Municipal e Junta de Freguesia de Esgueira. 

Cerimónia de inauguração da Biblioteca da Escola Secundária Jaime Magalhães Lima, em 

Esgueira e oferta de livros por parte da Divisão de Educação. 

 Carta Educativa 

Em parceria com: Divisão de Arquitectura e Divisão de Planeamento. 

 Dar continuidade ao trabalho desenvolvido na caracterização do parque escolar do concelho e 

apresentação de propostas para a implementação da carta educativa. 

Projectos For Jovem e Espaço +  

Em parceria com: Casa Municipal da Juventude, Divisão de Desporto e Acção Cultural. 

Descrição: Apresentação dos projectos e pedido de colaboração por parte  da Divisão de 

Educação na indicação das Escolas a apoiar. O Projecto For Jovem é dirigido ao 3º ciclo para a 

organização de seminários e testemunhos práticos por parte dos jovens  e o Espaço + ao 2º ciclo 

na organização de actividades de tempos livres a crianças que fazem a transição do 1º ciclo 

para o 2º ciclo. 

Realização do Inventário dos Equipamentos Desportivos da propriedade da Câmara e 

localizados em estabelecimentos de ensino e parques públicos. Pretende-se elaborar propostas 

no âmbito da Segurança – na instalação e utilização dos equipamentos. 

 

 

6.2 - CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E JUVENTUDE 
___________________________________________________________________________ 

 

6.2.1. DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

 

Janeiro a Maio 

Workshop de Teatro no âmbito do Programa de Animação das Freguesias. Aos vinte formandos 

foi facultado um amplo conjunto de documentação sobre as áreas a estudar (expressão e 

interpretação, voz, gesto e movimento, personagem, etc) e a realização de sessões práticas de 

familiarização e/ou construção de dispositivos cenográficos no que diz respeito à luminotecnia, 

sonoplastia, cenografia e figurinos. 

No final realizou-se a apresentação pública de uma peça de teatro. 
 

Janeiro a Dezembro 

Apoio à realização dos Concertos mensais da Orquestra Filarmonia das Beiras. 
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Fevereiro 

Colaboração no Carnaval da Ria (Chegada do Rei), uma organização da Paróquia de Nossa 

Senhora da Glória. 
 

Comemoração do Dia Mundial do Teatro  

27, 28 e 29 de Março 

Em parceria com as Associações Culturais e Juntas de Freguesia de Cacia, Eirol, Oliveirinha, 

Requeixo e Vera Cruz. 

 
Formação de Animadores Culturais I 

Abril a Maio 

O Programa de Animação das Freguesias tem, entre outras finalidades, dinamizar as Associações 

Culturais e, especialmente, lançar “sementes” de Desenvolvimento Local e contou com a 

colaboração das Divisões de Educação e Juventude. Com esta formação pretendeu-se dotar os 

formandos de capacidades técnicas/conhecimentos para desempenhar a função de Animador 

Cultural de forma eficiente. Este objectivo foi alcançado com os formandos a oferecerem-se 

como voluntários em diversas actividades promovidas por esta Câmara Municipal: Animação das 

Freguesias, Dia Mundial da Criança, III Aniversário da Casa Municipal da Juventude e Festival 

Dunas de S. Jacinto. 

 
Formação de Animadores Culturais II 

Maio – Junho 

Na sequência do anterior, funcionou uma turma em Oliveirinha, outra no Instituto Português da 

Juventude e, uma terceira, no Instituto Português da Juventude. 

Neste sentido, o Projecto Santo António Juvenil surgiu na sequência da Formação de 

Animadores Culturais, que aproveitaram as festividades da Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima, dedicadas a Santo António, para realizar um conjunto de actividades apreendidas 

durante a formação. Assim, no Largo de Nossa Senhora de Fátima, houve Pintura Facial, Jogos 

Tradicionais, Escultura de Balões, Actividades Desportivas, Ateliers, Matraquilhos Humanos, 

Animação de Rua e Jogos Radicais. 

Esta iniciativa a cargo dos formandos contou com os apoios da Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora de Fátima, Comissão de Festas de Santo António, Sportis - Eventos Desportivos e GITA 

(Grupo Independente de Teatro de Aveiro). 
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Programa de Animação das Freguesias – “Viver (n)as Freguesias” 

Decorreu em Nariz, Santa Joana, Eixo, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima, Vera Cruz, Esgueira, 

Aradas, Eirol,São Jacinto ,São Bernardo, Glória e Oliveirinha. As Acções desenvolvidas, no ano 

transacto, no âmbito de Animação das Freguesias ultrapassaram os objectivos propostos. 

O Programa “Viver (n)as Freguesias” destinou-se a crianças, jovens, idosos, deficientes e 

comunidade em geral e teve como objectivo ocupar o tempo livre dos mesmos, proporcionando-

lhes actividades educativas, culturais, desportivas e recreativas. 

Pretendeu-se também rentabilizar os recursos locais, fomentar a participação da população  e a 

interacção entre as diversas instituições e desenvolver a criatividade das crianças e jovens, 

assim como as suas capacidades motoras, intelectuais e afectivas. 

Pretendeu-se ainda dinamizar e valorizar os largos e jardins das freguesias As actividades 

propostas foram muito variadas: diversos ateliês, jogos tradicionais, peddy paper ambiental, 

actividades desportivas, e outras da iniciativa das associações locais (música, dança, etc). 
 

Acção de Formação “Reconstituição de trajes”  

Em parceria com: Federação de Folclore Português e Serviço de Património Histórico. No âmbito 

do Programa de Animação das Freguesias, a Divisão de Acção Cultural tem vindo a desenvolver 

diversas Acções de Formação dirigidas às Associações Culturais do Concelho no sentido de 

aumentar os conhecimentos/qualidade das mesma. Neste sentido, no dia 5 de Abril, organizou-

se, no Centro Cultural e de Congressos uma acção de formação dirigida a todos os grupos de 

Folclore do concelho de Aveiro sobre “Reconstituição de Trajes” 

Encontro de Orfeões Universitários da Universidade de Aveiro  

Em parceria com: Orfeão Universitário de Aveiro, Junta de Freguesia de Santa Joana. 

Organização e acompanhamento do Concerto Coral que se realizou no auditório da Junta de 

Freguesia de Santa Joana. Neste concerto, participaram o coro de Santa Joana e o Coro 

Universitário de Málaga.  

Programa de Animação da Feira do Livro 

Elaborou-se o programa de Animação da Feira do Livro, na qual participaram as Associações 

Culturais do concelho. 

Festas do Município 

3 a 18 de Maio 

Privilegiou-se a participação das Associações e artistas locais de qualidade e procurou-se 

diversificar a oferta cultural com o intuito de abranger o maior número possível de públicos. De 

salientar também a articulação feita com a “Semana do Enterro” liderada pela Associação 

Académica da Universidade de Aveiro, acrescentando àquele evento, no Dia do Município, um 

espectáculo com o cantor Tito Paris e uma sessão de Fogo de Artifício. 
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Encontros de Talábriga 4ª Encontro Internacional de Poesia de Aveiro  

30 e 31 de Maio 

Apoio à realização dos “Encontros de Talábriga – 4º Encontro Internacional de Poesia de 

Aveiro”. Estiveram presentes dez poetas, sendo três deles portugueses, Valter Hugo Mãe, 

Alberto Pimenta e Filipa Leal, e os restantes oriundos de Espanha, Bélgica, Turquia, França e 

China. Durante os dias do encontro, decorreram diversas actividades com a apresentação de um 

livro “Encontros de Talábriga – Égito Gonçalves”, um debate entre os poetas participantes e os 

alunos que decorreu no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro e a 

leitura de poemas na Feira do Livro. 
 

Festival “Dunas de São Jacinto”  

10, 11 e 12 de Julho 

Foram estabelecidos contactos com vários grupos em ordem a organizar um programa de 

animação cultural para o referido evento. Esta Divisão promoveu diversas actividades na 

avenida principal da freguesia, das quais destacamos: ateliers, caricaturas, pintura ao vivo, 

animação de rua, animação musical e contou ainda com a colaboração de uma biblioteca 

itinerante, tendo contado com apoio das Divisões de Juventude, Educação, Desporto, Acção 

Social e Biblioteca Municipal. 
 

Programa de Animação «Verão em Festa»  

26 de Julho a 31 de Agosto 

O programa incluiu diversas actividades desde animação de rua a folclore, concertos de vários 

géneros musicais, espectáculos de dança, a tradicional Regata de Moliceiros e Concurso de 

Painéis; a FARAV 2003; e uma Recriação da Venda de Peixe a Retalho no Século XIX. 

Na organização dos eventos foi privilegiada a participação das associações e artistas locais de 

qualidade, assim como uma oferta cultural variada com o intuito de abranger o maior número 

possível de públicos. As actividades decorreram no Cais dos Mercantéis, Rossio, Praça da 

República, Praça do Peixe, Centro Cultural e de Congressos e Parque de Exposições de Aveiro. 
 

Regata de Moliceiros e Concurso de Painéis 

26 e 27 de Julho 

Os moliceiros voltaram a rasgar as águas da Ria, na tradicional Regata de Moliceiros Torreira – 

Aveiro, uma organização da Câmara Municipal de Aveiro com o apoio da Região de Turismo da 

Rota da Luz. 
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IV Campeonato Europeu de Futebol para Deficientes Mentais 

2 a 11 de Agosto 

Esta Divisão colaborou com a organização do IV Campeonato Europeu de Futebol para 

Deficientes Mentais, na preparação da recepção oficial das equipas, do programa social e do 

programa de animação. 

Relativamente ao programa de animação deste Campeonato participaram a Associação Musical e 

Cultural de São Bernardo e o Grupo de Dança «Pestinhas» da Gafanha da Nazaré. 

 

FARAV 2003 – XXIV Feira de Artesanato da Região de Aveiro, XVI Mostra Nacional e 

Internacional de Artesanato e VIII Feira de Gastronomia 

9 a 17 de Agosto 

Promover e divulgar o artesanato de qualidade foi mais uma missão cumprida pela FARAV 2003, 

XXIV Feira de Artesanato da Região de Aveiro, XVI Mostra Nacional e Internacional de Artesanato 

e VIII Feira de Gastronomia, que decorreu no Parque de Exposições de Aveiro. O certame 

repetiu a fórmula do ano passado no respeitante ao número de participantes, 158 artesãos, mas 

acrescentou uma melhoria à qualidade do artesanato exposto. 

Com uma maior adesão dos artesãos do concelho de Aveiro - 36 inscritos - e um maior número 

de artesãos a trabalhar ao vivo – 98 stands -, a FARAV contribuiu para a sobrevivência e 

valorização desta actividade, encarada pelos organizadores do certame – Câmara Municipal com 

o apoio da Associação de Artesãos de Aveiro «A Barrica», a Região de Turismo da Rota da Luz e 

o Instituto do Emprego e Formação Profissional – como fundamental para o seu desenvolvimento 

global, valorizando as profissões artesanais, promovendo a comercialização dos seus produtos e 

criando condições para a criação de mais postos de trabalho. 

 

Programa de Animação Domingos sem Carros 

27 de Julho a 21 de Setembro 

Em parceira com: Divisão do Ambiente, Divisão de Trânsito, Divisão de Desporto, Divisão da 

Juventude, Divisão de Educação e Associações do Concelho. 

Todos os domingos entre 27 de Julho e 21 de Setembro, entre as 10.00 e as 13.00 Horas, foi 

interdita a circulação de automóvel em parte da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Praça General 

Humberto Delgado (Pontes) Rossio e Praça da República. Coube a esta Divisão a organização de 

jogos tradicionais, jogos ambientais, jogos de mesa e ateliers diversos. Os locais escolhidos para 

as actividades foram o Rossio, Praça de Melo Freitas, Praça da República, Largo da Biblioteca 

Municipal e Praça Marquês de Pombal. 

Nesta iniciativa, a Divisão de Acção Cultural contou com a participação das associações do 

Concelho, nomeadamente, do Rancho Folclórico do Baixo Vouga, do Rancho Folclórico das 

Alagoas, do Rancho Folclórico do Carregal; do Rancho Folclórico Nossa Senhora da Nazaré; da 

Banda de Eixo; da Fanfarra e Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural de S. Bernardo; 
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do Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas; do Grupo de Cavaquinhos da Tuna de Santa Joana; 

do Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe; da Banda de Amizade; da Tuna e Coro Infantil da 

Sociedade Musical de Santa Cecília; do Grupo de Xailes e Cantares de Aveiro e do Grupo 

Polifónico de Aveiro; da animação de rua pela Flávia e Cª& e pela Cláudia Sattmiler; da 

Cooperativa de Artesãos «A Barrica»; e dos artesãos Daniel Couceiro, Felica, Carla Gaspar Dias; 

José Manuel Vieira; e Domingos Marinho. 

 

IX Estágio de Bailado e Dança de Aveiro  

1 a 13 de Setembro 

Com o objectivo de promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas nas várias 

modalidades da dança, o Estágio de Bailado e Dança de Aveiro tem vindo a assumir um papel 

preponderante junto dos aveirenses, tendo-se registando este ano uma afluência record, com 

120 alunos inscritos, provenientes de Aveiro, Ovar, Viseu, Porto, Leiria e Lisboa. 

 

Programa de Animação da Inauguração da Praça Marquês de Pombal e Parque de 

Estacionamento Subterrâneo 

6 de Setembro 

Na prossecução desta tarefa foram estabelecidos contactos com vários grupos em ordem a 

organizar um programa de animação cultural para o referido evento. Mais uma vez, privilegiou-

se a participação das Associações e artistas locais de qualidade procurando diversificar a oferta 

cultural com o intuito de abranger o maior número possível de públicos.  

A completar esta iniciativa foram feitas duas mil colecções de postais, com doze postais cada 

uma, ilustrando a pedra de calçada da Praça Marquês de Pombal, da autoria de António 

Quadros. Uma pequena quantidade das colecções foi oferecida no dia da Inauguração, sendo a 

restante destinada a oferta ou venda em locais como a Biblioteca Municipal, o Museu da 

República Arlindo Vicente ou a Região de Turismo Rota da Luz. 

 

Programa de Animação da Semana da Mobilidade e Dia da Cidade Sem Carros 2003 

16 e 22 de Setembro 

Em parceira com: Divisão do Ambiente, Divisão de Trânsito, Divisão de Desporto, Divisão da 

Juventude, Divisão de Educação e Associações do Concelho. 

Organização de diversos eventos onde privilegiámos a participação das Associações e artistas 

locais de qualidade e procurámos diversificar a oferta cultural com o intuito de abranger o 

maior número possível de públicos. A cargo da Divisão está a animação no interior dos 

autocarros; ateliers de modelagem de balões, bolas de malabarismo, moinhos de vento, pintura 

livre, jogos ópticos, “bonecos carecas” e jogos tradicionais (esta parte em colaboração com a 

Divisão da Juventude); desfile etnográfico e actuação pelo Rancho Folclórico do Baixo Vouga; 

projecção de um filme pelo Cine-Clube de Aveiro; actuação pelo Grupo Etnográfico das 
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Barrocas; desfile de charretes e cavalos pela Associação de Criadores de Cavalos de Aveiro; e 

Workshops de Construção de Malabares pelo GITA. 

 

Comemoração do Dia Mundial do Idoso 

1 de Outubro 

Parcerias: Divisão de Acção Social e Divisão do Desporto. 

A comemoração do Dia Mundial do Idoso foi uma iniciativa que contou com a participação de 

300 idosos provenientes das instituições de solidariedade social do concelho. O programa 

constou de aulas de gerontomotricidade, que tiveram lugar da parte da manhã, no Parque de 

Exposições de Aveiro, e de um espectáculo, que teve lugar da parte da tarde no Grande 

Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. 

 

Comemoração do Dia Mundial da Música 

1 e 2 de Outubro 

A comemoração do Dia Mundial da Música consistiu na organização de apontamentos musicais ao 

vivo em diversos espaços da cidade. A iniciativa contou com a participação de instituições e 

associações do concelho, que acederam ao convite da autarquia para se associarem ao evento 

tais como o Estabelecimento Prisional de Aveiro e a Universidade de Aveiro. 

 

Concerto «Pro Defunctis» 

2 de Novembro 

A música para a liturgia de comemoração da morte foi uma das categorias mais exploradas por 

compositores portugueses dos séculos XVI e XVII. Na península todos os compositores 

contribuíram para a formação do género «Requiem Ibérico», destacando-se Morales, Victoria, 

Guerrero, Duarte Lobo, Filipe Magalhães e Manuel Cardoso. O Concerto «A Comemoração da 

Morte no “Livro de vários Motetes...e outras Coisas», realizado pelo Grupo Vocal Ensemble e 

dirigido pelo Maestro Vasco Negreiros, na Sé Catedral de Aveiro, pretendeu assinalar o Dia dos 

Finados e dar a conhecer a obra de Manuel Cardoso, considerado um dos patrimónios artísticos 

mais importantes da História de Portugal. 

 

Festas de Natal 

6 a 22 de Dezembro 

Em parceira com: Divisão de Acção Social, Divisão de Educação, Divisão de Desporto e 

Biblioteca Municipal. 

Dirigido à Comunidade Aveirense, em geral, e ao público Idoso e Infantil, em particular, o 

programa proposto dá continuidade a algumas iniciativas de 2002, designadamente, a Ludoteca, 

a Festa de Natal dos Idosos, os Concertos de Natal nas Freguesias e o Encontro de Coros; e 
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propõe outras tais como uma Sessão de Poemas de Natal com a participação das escolas do 

primeiro ciclo do concelho. 

 

6.2.2. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO 

Durante o ano de 2003 constatámos que houve , em relação a 2002, um ligeiro aumento de 

actividades no Centro Cultural e de Congressos, sobretudo no respeitante à realização de 

reuniões, conferências, seminários e acções de formação, entre outros eventos que não 

congressos ou espectáculos. 

Em 2003, entre as actividades que ali decorreram com mais frequência estão as reuniões, com 

73 acções realizadas, seguindo-se as conferências, os seminários e as acções de formação com 

72 acções e, por fim, os outros eventos com 75 acções contra 57 organizadas em 2002. Os 

espectáculos tiveram um decréscimo de 38 para 22 e os congressos de 13 para 6. 

Curiosamente, apesar do aumento de actividades em relação ao ano anterior ter sido de 233 

para 248, o número de utilizadores do Centro Cultural e de Congressos diminuiu, dando 

continuidade a uma tendência que se verifica desde 2001. Assim, em 2003, os utilizadores deste 

espaço foram 56.608, número esse que se cifru nos 60.846 no ano anterior e em 75.617 em 

2001. 

 
 OCUPAÇÃO 
Janeiro 1980 
Fevereiro 4365 
Março 8385 
Abril 4895 
Maio 8325 
Junho 4245 
Julho 4055 
Agosto 640 
Setembro 3835 
Outubro 5200 
Novembro 5348 
Dezembro 5335 

 
 
 
Constatamos que no ano de 2003 houve uma diminuição do número de utilizadores. 

Ano de 2001 - 75.617 utilizadores. 

Ano de 2002 – 60.846 utilizadores. 
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Ano de 2003 – 56.608 utilizadores. 
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No ano de 2003, em relação ao ano anterior, verificamos o seguinte: 

 ANO DE 2002 ANO DE 2003 

CONGRESSOS 13 6 

ESPECTÁCULOS 38 22 

REUNIÕES 67 73 

CONFERÊNCIAS/SEMINÁ-RIOS,A. FORMAÇÃO. 58 72 

OUTROS 57 75 

 

 
 

6.2.3. MUSEU DA REPÚBLICA ARLINDO VICENTE 

 

Janeiro – Abril 

Execução de tarefas diversas conducentes à abertura do Museu; 

Aquisição do programa de inventariação – Matriz e formação na óptica da utilização do 

programa; 

Início do estudo da colecção doada pelo Prof. António Pedro Vicente pelos referidos 

Comissários;  

Foi dado início ao processo de inventariação e de digitalização da colecção; 

Estudo da colecção de jornais doados pelo Eng.º Gonçalves Lavrador (“O Debate” e 

“Vitalidade”). 

 

Abril – Junho 

Coordenação executiva da preparação, montagem e inauguração da exposição Graça Morais — a 

terra e o tempo | pintura e desenho 1987/2003, e da execução do catálogo para a mesma; 

Apoio à montagem da exposição do AveiroArte na Loja do Cidadão (inaugurada a 12 de Maio). 

Pág. 45  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

 

Junho – Setembro 

Execução de todas as tarefas conducentes ao prolongamento, até 31 de Agosto, da Exposição 

Graça Morais — a terra e o tempo | pintura e desenho 1987/2003 (pedido das 

peças aos proprietários, prolongamento dos seguros, campanha de publicidade,…); a Exposição 

foi visitada por 2527 pessoas; 

Projecção do filme de Margarida Gil “As Escolhidas”, sobre a obra de Graça Morais, actividade 

realizada em parceria com o Cineclube de Aveiro que contou com a presença de Graça Morais; 

Apoio à montagem e desmontagem da exposição do AveiroArte na Galeria Espaço Gan, em 

Lisboa (entre 7 e 18 de Julho) 

 

Setembro – Dezembro 

Contactos com o CNANS – Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática para a 

preparação da exposição “A Ria de Aveiro e a Arqueologia náutica e Subaquática em 

Portugal”, a realizar para a inauguração do edifício. 

Organização da exposição Lauro Corado – Pintura e coordenação de todos os trabalhos 

inerentes à execução do respectivo catálogo. De 6 de Dezembro a 1 de Fevereiro de 2004, 

estará patente no Museu da República Arlindo Vicente. 

Organização da exposição Azulejos Ratton no âmbito da Bienal Internacional de Cerâmica 

Artística de Aveiro, que decorreu na Sala Polivalente do Centro Cultural e de Congressos de 

Aveiro entre 19 de Dezembro de 2003 e 25 de Janeiro de 2004, tendo sido visitada por cerca de 

2000 pessoas. 

 

ECOMUSEU MARINHA DA TRONCALHADA 

As actividades desenvolvidas: 

• Prestado apoio técnico, documental e bibliográfico a estudantes da Universidade do 

Minho; 

• processo de manutenção e limpeza da marinha. 

 

Período Nº de visitantes 

Janeiro a Abril 590 

Abril a Junho 1972 

Julho a Setembro 3059 

Outubro a Novembro 125 
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MUSEU ETNOGRÁFICO DE SANT´ANA DE REQUEIXO 

Festa do Folar: concurso de folares com prémios atribuídos ao maior folar, ao mais pequeno e 

ao mais tradicional envolvendo toda a população da freguesia, seguido de convívio. Esta acção 

foi desenvolvida com a parceria do Grupo Cultural e Etnográfico da Freguesia de Requeixo. 

 

GALERIA MUNICIPAL  

4 a 26 de Janeiro 

Lopes de Sousa, Percursos II, que contou com 760 visitantes; 

8 a 16 de Março 

Rui Barros e Luciano, Pintura e Escultura; contou com a visita de 390 pessoas. 

22 de Março a 6 de Abril 

Zé Penicheiro, Aveiro – o Homem, o Mar, a Ria; contou com 1152 visitantes. 

10 a 17 de Maio 

Semana dos PALOP integrada na Semana do Enterro. 

31 de Maio a 22 de Junho 

Valentim Cruz, Aveiro e a Ria – Pintura, com 1110 visitantes; 

28 de Junho a 11 de Julho 

Foto Safari do Lions Clube de Santa Joana Princesa; 570 visitantes. 

20 de Setembro a 5 de Outubro 

Álvaro Seiça Neves, Três (fotografia), com 1023 visitantes; 

11 a 26 de Outubro 

Ferreira de Almeida, Margens (pintura); teve 670 visitantes; 

1 a 16 de Novembro 

José Monteiro, 30 Anos de Pintura. Teve 1012 visitantes; 

22 de Novembro a 7 de Dezembro 

Manuel Gamelas, Aveiro, a sua Ria e as suas Gentes na perspectiva dos 80 anos deste natural da 

nossa linda Cidade; 1222 visitantes. 

13 a 30 de Dezembro 

Christine Henry Improvável Terra Plana (pintura), com 920 visitantes. 

 

GALERIA MORGADOS DA PEDRICOSA  

Apoio à montagem das seguintes exposições: 

24 de Maio a 10 de Junho 

II Salão de Humor de Aveiro e Pinceladas Pacíficas, organizado pela Confraria de São Gonçalo, 

com 236 visitantes; 

28 de Junho a 5 de Julho 

6º Foto Safari de São Gonçalinho, organizado pela Comissão de Festas de São Gonçalinho, com 

275 visitantes. 
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Apoio à elaboração do Protocolo com o Aveiro Arte, para a cedência deste espaço aquela 

associação de artistas. 

 

Foyer do Teatro Aveirense 

27 de Novembro a 11 de Janeiro de 2004 

Preparação e realização da exposição de fotografia de Casimiro Madail, Maresias. 

 

6.2.4. DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO 

Pesquisa/Investigação 

No âmbito da rubrica Pesquisa/Investigação procedeu-se ao levantamento dos fundos 

documentais, bibliográficos e iconográficos nos seguintes temas: 

• Praça Maia Magalhães - situada em pleno centro da cidade está prevista para breve uma 

intervenção profunda que levará à remoção de solos. Alertado por esse facto, foi 

elaborado um estudo sobre a importância histórica e o seu potencial arqueológico em 

virtude de, nesse local, ter existido, durante vários séculos, a igreja matriz da Vera 

Cruz à qual se pressupõe, por outros paralelos e pelos conhecimentos da história, estar 

associada uma necrópole; 

• Moinhos da Granja – Oliveirinha – Foi efectuada uma visita ao local e um contacto com o 

moleiro, acompanhada por um elemento da Junta de Freguesia de Oliveirinha, foi 

elaborado um relatório pormenorizado do conjunto realçando a vertente da sua história 

socioeconómica, bem como as características formais dos edifícios e dos engenhos, no 

intuito de desenvolver um programa museológico em seu redor.  

• Capela de S. Tomás de Aquino - foi realizado um levantamento de âmbito histórico 

sobre o edifício. A pesquisa levou ao contacto com um descendente de um dos 

zeladores da capela que, por tão afincada devoção que tinha a S. Tomás de Aquino, 

edificou, no seu próprio quintal, uma outra pequena capela da mesma evocação. Em 

paralelo, foi efectuada pesquisa no Arquivo Distrital de Aveiro no intuito de consultar as 

matrizes prediais urbanas que referenciassem as confrontações das duas capelas e 

permitissem algumas pistas sobre a sua configuração. A par de tudo isto foi efectuado, 

como habitualmente, um registo fotográfico e pesquisa cartográfica; 

• Conjunto arquitectónico composto pelo Convento de Santo António e Capela de S. 

Francisco – Em colaboração com a DGEMN foi elaborado um relatório, após visita ao 

local, onde se inclui um historial dos edifícios, cuja construção remonta ao século XVI 

(1524), e uma descrição das características decorativas de um dos conjuntos que melhor 

representam o Barroco em Aveiro. Além disto foi efectuado o diagnóstico do estado de 

conservação dos edifícios; 

• Capela do cemitério central - O requerimento de uma intervenção nas traseiras do 

Cemitério Central de Aveiro para edificação de um novo imóvel, pertença da Irmandade 
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de Santo Joana Princesa, justificou a elaboração de um relatório sobre a capela do 

cemitério e os jazigos que lhe são contíguos; 

• Pelourinho de Esgueira - O estudo realizado em torno do pelourinho de Esgueira surgiu 

da tomada de conhecimento que a junta de freguesia local pretendia intervencionar o 

monumento, no sentido de colocar a descoberto os degraus da sua base entretanto 

soterrados em virtude dos vários arranjos urbanísticos que decorreram no local, 

devolvendo-lhe uma leitura aproximada da original; 

• Casa Major Pessoa - Foi elaborado relatório sobre o edifício, solicitada pela Divisão 

Económico-Financeira tendo como objectivo que o relatório integrasse a fundamentação 

da candidatura do imóvel a fundos comunitários, no intuito de promover, num futuro 

próximo, a sua reabilitação; 

• Antiga Capitania do Porto de Aveiro - Em colaboração com a Dra. Margarida do Serviço 

do Museu da República, foi elaborado o historial este edifício. 

 

Cronograma das acções: 

Investigação Período 

Praça Maia Magalhães Novembro de 2002 a Janeiro de 2003 

Moinhos da Granja – Oliveirinha Janeiro 

Capela de São Tomás de Aquino Fevereiro a Março 

Convento de santo António Junho 

Capela do Cemitério Central Abril 

Pelourinho de Esgueira Junho 

Casa Major Pessoa Agosto 

Antiga Capitania do Porto de Aveiro Novembro a Dezembro 

 

Preservação/Salvaguarda 

Intervenções 

No âmbito da temática preservação/salvaguarda fez-se o registo de alguns processos de 

demolição, nomeadamente fotográfico e descritivo. Este trabalho é quase sempre acompanhada 

pela recolha de material quer das estruturas parietais, quer dos elementos decorativos que as 

integram ou mesmo de peças que compõem o seu interior. 

A seguir inumeram-se os processos de classificação: 

• Coreto do Parque Municipal 

• Capela do Espirito Santo 

• Centro Comunitário da Vera Cruz 

 

Arqueologia 

Na sequência do aparecimento de ossadas humanas numa vala aberta em frente ao liceu 

Homem Cristo, recolheu-se os vestígios removidos pelas máquinas e procedeu-se ao registo 
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fotográfico métrico das camadas estratigráficas postas a descoberto. Estes vestígios são 

provavelmente provenientes dos enterramentos da já demolida Igreja de São Miguel. 

 

Conservação e Restauro 

Tendo por base o princípio da conservação como um instrumento privilegiado para a 

salvaguarda, bem como a constituição do acervo que integra a reserva municipal, procedeu-se 

às seguintes intervenções: 

• Fotografia – limpeza e acondicionamento do espólio Nuno Aleluia (continuação); 

• Azulejo – limpeza, acondicionamento e inventariação; 

• Trajes – limpeza; 

• Documentos – recolha e identificação da documentação encontrada na Quinta da 

Condessa; 

• Calçada à Portuguesa da Praça Marquês de Pombal – terminado o parque de 

estacionamento subterrâneo construído nesta praça, foi efectuada a reposição dos doze 

signos do zodíaco, em calçada à portuguesa, do Mestre António Quadros (originalmente 

colocados em 1965). Antes da recolocação no local, foi necessário lavar e organizar de 

forma sistemática as milhares de pedras que constituem este puzzle notável; 

• Conjunto arquitectónico da igreja de Santo António e Capela da Ordem Terceira de S. 

Domingos – foi elaborado um diagnóstico do estado de conservação por materiais; 

• Pelourinho de Esgueira – elaboração do diagnóstico do estado de conservação e proposta 

de tratamento; 

• Museu de Ílhavo – apoio e aconselhamento de tratamento de conservação e restauro de 

um escultura policroma. 

 

Cronograma das acções desenvolvidas: 

Acções Período 

Fotografia – Imagoteca Janeiro a Dezembro (trab. Continuado) 

Azulejos Janeiro a Dezembro (recolha) 

Trajes Agosto e Setembro 

Documentos (Quinta da Condessa) Março 

Praça Marques de Pombal – calçada Fevereiro a Agosto 

Igreja de Santo António Junho 

Pelourinho de Esgueira Junho 

Museu de Ílhavo Março 

 

Divulgação 

Uma das áreas mais importantes em termos culturais e turísticos é sem dúvida a questão da 

promoção do património local. 

O facto de se ter criado o hábito das visitas a efectuar à área urbana origina as frequentes 

solicitações pelo que são efectuadas a esta Divisão: 
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Visitas 

 

Tipo de visita 

 

 

Grupos 

 

 

N.º 

 

 

Data Imagoteca Arte 

Nova 

Pat. 

Religioso 

Centro 

Histórico 

Calçada Univer. Museu 

Arqueólogos 22 10  Jan. 
 X X X X  X 

Escola Aires 

Magalhães-Málaga 

92 18  Fev. 
X X X X X  X 

Centro cultural de 

Vila Nova de 

Cerveira 

53 5  Abril 
 X X X    

Centro de ed. e 

recuperação do 

Entroncamento 

26 16  Maio 
X X X X    

Intercâmbio de 

estudas da UA 

62 19 Set. 
 X X X  X X 

Assoc. Prof. História 56 3 Out. 
 X X X X   

Dia Sem Carros 73 22 Set 
 X X X X   

 

 Projectos: 

Vestígios: Levantamento do Património Cultural do Concelho de Aveiro 

Projecto que visa conhecer a realidade patrimonial do concelho, bem como divulgar esse 

mesmo património no sentido da sua preservação e salvaguarda. 

Na fase inicial do projecto (2002), procedeu-se à execução de fichas de inventário que servirão 

de suporte ao trabalho de campo. Durante o ano de 2003 procedeu-se à angariação de parceiro 

no sentido de tornar o projecto supramunicipal tendo-se conseguido como parceiros os 

municípios da Murtosa e Albergaria. 

 

Herança Cultural na Sala de Aula 

Pretendendo dar a conhecer o património cultural da região de Aveiro estruturou-se o referido 

projecto. Na sua origem esteve a percepção de que a questão patrimonial é uma das que mais 

directamente contribuem para o conhecimento identitário, quer ao nível individual, quer 

colectivo detendo a escola um papel preponderante na construção e reconhecimento dessa 

identidade. Destinada aos professores em particular, mas aberta ao público em geral, a acção 

de formação acreditada teve como objectivo proporcionar o conhecimento sobre diversas 

vertentes de Aveiro e região, com maior ênfase para as questões patrimoniais e da História. 

Composta por cinco módulos, a acção decorreu entre 2 de Abril e 19 de Novembro de 2003, 

tendo ainda lugar uma sessão extraordinária, para entrega dos certificados a todos os 

participantes, e um almoço de encerramento, no dia 22 de Novembro de 2003.  
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Inventário do Património Arquitectónico 

Com base no protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Direcção Nacional 

de Edifícios Nacionais deu-se continuidade ao levantamento de conjuntos, iniciado em 2002, 

nomeadamente: 

• frente do Canal de São Roque; 

• Rua Manuel L. P. Nogueira; 

• Rua de Coimbra; 

• Rua Combatentes da Grande Guerra. 

 

Imagoteca Municipal de Aveiro 

A Imagoteca Municipal de Aveiro, durante o ano transacto, encontrou-se aberta ao público 

mediante marcação prévia. 

 

Utentes Empréstimos  Cedências  Período 

Visitantes  Utilizadores  p/ act. culturais Em suporte digital1 

Jan.-Fev. 42 34 --- --- 

Março-Abril 27 1362 14 5 

Maio-Agosto 19 21 7 11 

Setembro 18 16 --- 7 

Out.-Dez 39 31 --- 6 

Subtotal 145 238 --- --- 

Total 383 21 29 

 

 

Projectos desenvolvidos em colaboração/parceria com outras divisões da CMA e 

instituições externas: 

 

Título Colaboração  Parceria  Instituições/divisões 

Jornadas Biodeteriorização de materiais 

Património Cultural 

X  Universidade de Aveiro 

Tratamento de conserv. e restauro de 

escultura 

X  Museu de Ílhavo 

Avaliação de projectos Educ. X  Educação 

Património In, Drogas Out  X Educação 

Dia Europeu sem Carros  X Cultura, Ambiente e Juventude 
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6.2.5. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E EDIÇÕES MUNICIPAIS 

Estatística da frequência do Arquivo Histórico Municipal 

 Meses Utilizadores 

Janeiro 5 

Fevereiro 12 

Março 21 

Abril 20 

Maio 24 

Junho 22 

Julho 30 

Agosto 6 

Setembro 28 

Outubro 27 

Novembro 24 

Dezembro 17 

TOTAL 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Utilizadores 

Estatística da inscrição de novos utilizadores 

 
  2000 2001 2002 2003 

Janeiro 304 313 109 126

Fevereiro 245 307 207 212

Março 265 214 165 178

Abril 312 289 44 123

Maio 264 313 209 149

Junho 125 99 111 98

Julho 134 104 86 94

Agosto 172 87 74 87

Setembro 318 294 49 71

Outubro 210 389 97 111

Novembro 222 366 104 95

Dezembro 208 248 86 103

TOTAIS 2779 3023 1341 1447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 53  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

Distribuição etária dos utilizadores inscritos 

 Idade N.º Utilizadores 

> 80 89 

60 - 80 437 

40 - 60 2506 

20 - 40 19941 

< 20 4677 

 

 

 

 

Utilizadores e a sua distribuição por freguesias 

  2000 2001 2002 2003 

Aradas 1117 1118 834 945

Cacia 784 864 633 724

Eirol 62 63 47 53

Eixo 879 884 331 381

Esgueira 3646 3866 3794 6241

Glória 2990 3012 3212 4123

N.ª Sr.ª Fátima 319 408 304 209

Nariz 32 36 38 47

Oliveirinha 764 784 825 231

Requeixo 134 147 199 184

S. Bernanrdo 751 884 932 640

S. Jacinto 102 107 91 60

Santa Joana 1414 1673 938 1012

Vera Cruz 3617 3810 4133 5044

TOTAL 16611 17656 16311 19894

 

Estatística de Utilizadores das publicações periódicas 

  

Utilizadores que consultam 

 publicações periódicas 

Janeiro 633 

Fevereiro 487 

Março 512 

Abril 504 

Maio 298 

Junho 233 

Julho 187 

Agosto 245 

Setembro 324 

Outubro 489 

Novembro 638 

Dezembro 564 

TOTAIS 5114 
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Biblioteca Itinerante 

Estatística de utilizadores 

Itinerários Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nariz 29 27 45 22 23 13 10 40 18 

Verba 23 22 23   21 18 17 33 16 

Quintãs 54 54 49 50 47 49 100 92 51 

Póvoa do Valado 37 32 40 77 39   105 58 35 

Costa do Valado 32 32 30 59 42   78 28 28 

Alumieira 39 35 70 46 38   98 46 49 

Quinta do Picado 67 62 109 50 59 41 42 77 35 

Mamodeiro 43 43 38 36 43 22 57 67   

Sarrazola 65 60 51 61 47 28 103 106 66 

Eirol 38 35 63 35 35 38 69 37   

Eixo 66 66 116 66 64   206 132 73 

São Jacinto 35 24 38 24 37   50 52   

Requeixo 16 19 16 28 17 15 22 27 12 

Taipa 16 16 19 21 13 5 30 26 16 

Carregal 16 16 12 27   12 21 13 12 

Vilarinho 25 28 23 17 21   54 25 25 

Póvoa do Paço 53 38 101 44 59 52 102 93 90 

Taboeira 35 25 65 20 29   77 28 17 

Montes de Azurva 90 90 85 81 59 90 158 161   

Aradas 63 60 93 52 56 48 92 91 53 

Vilar  103 100 121 82 75 89 235 208 45 

Verdemilho 10 10 20 11 9 14 26 9 14 

TOTAL 955 894 1227 909 833 534 1752 1449 655 

Empréstimos Domicilíarios 

Estatística do número de livros emprestados na Biblioteca Municipal 

 

  2000 2001 2002 2003 

Janeiro 3798 2968 2844 2935 

Fevereiro 3784 3894 3021 2986 

Março 4008 5071 5034 4831 

Abril 4596 4632 4028 5064 

Maio 4130 4315 3912 4031 

Junho 3096 3187 2641 3084 

Julho 2084 3064 2822 2633 

Agosto 1962 1832 2649 2589 

Setembro 2931 3067 2514 2887 

Outubro 4215 4312 2175 2364 

Novembro 4387 4306 3065 3121 

Dezembro 3986 4217 2437 2526 

TOTAL 42977 44865 37142 39051 
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Estatística da Sala da Música e do Vídeo 

 
  Filmes Cd's 

Janeiro 47 6 

Fevereiro 62 20 

Março 95 15 

Abril 63 14 

Maio 62 16 

Junho 82 10 

Julho 84 15 

Agosto 78 35 

Setembro 67 9 

Outubro 53 4 

Novembro 55 8 

Dezembro 33 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatística do número de pessoas que consultaram a internet na Biblioteca 

Municipal 

 

Mês Utilizadores 

Janeiro 444 

Fevereiro 331 

Março 362 

Abril 271 

Maio 409 

Junho 249 

Julho 295 

Agosto 365 

Setembro 403 

Outubro 566 

Novembro 370 

Dezembro 321 

TOTAL 4386 
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Estatística do número de obras emprestadas no Pólo de Leitura de Esgueira 

 Mês Monografias 

Janeiro 114 

Fevereiro 86 

Março 81 

Abril 71 

Maio 72 

Junho 54 

Julho 105 

Agosto 82 

Setembro 88 

Outubro 96 

Novembro 131 

Dezembro 118 

TOTAIS 1098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de fundos bibliográficos  

Livraria Papelaria Liceu 760.81 €

Edições 70 572.86 €

Instituto Piaget 747.57 €

Bertrand Livreiros 4561.39 €

CTT Correios 557.68 €

Bivalência Representações 587.48 €

Empresa de Comércio Livreiro 37.14 €

Arquivo Distrital de Braga 192.00 €

Girassom 1075.40 €

Imprensa Nacional Casa da Moeda 796.00 €

Manuel F. Barbosa 3099.60 €

 

 

Promoção do Livro  

Estatística do número de crianças e das Acções de Animação 

Mês Número de Crianças 

Janeiro 482 

Fevereiro 301 

Março 230 

Abril 253 

Maio 453 

Junho 381 

Outubro 242 

Novembro 344 
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Dezembro 191 

TOTAL 2877 

 

Valores da venda de publicações 

Livraria Municipal de Aveiro 

 Valores das Vendas 

2002 13.973,46 € 

2003 10.885,75 € 

 

Valores das vendas nas Feiras do Livro de Aveiro 

 
Ano Valores das vendas 

Feiras do Livro 

2002 2.927,58 € 

2003 2.426,80 € 

 

  

 

 

 Valores Totais das vendas em 2003 

 Valores das vendas 

Livraria Municipal + Feira do Livro 13.312,55 € 

 

 

 Livros mais vendidos 

1. “Aveiro Antigo” – Câmara Municipal de Aveiro 

2. “Moliceiros da Ria de Aveiro” – Câmara Municipal de Aveiro 

3. “Arte Nova em Aveiro” – Amaro Neves 

4. “A Princesa Sta. Joana e a sua Época” – João Gonçalves Gaspar 

5. “Peixes da Ria de Aveiro” –José Eduardo Pombo, Lúcia Rebelo 

 

 

 

6.2.6. PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DE AVEIRO 

 

Foram efectuados todos os serviços de apoio aos campistas, nomeadamente na escolha da área, 

elaboração de panfletos informativos das normas de funcionamento do parque  de entre outros. 

Foi elaborado um plano de trabalho e segurança, posto em prática na altura do concerto 

realizado em S. Jacinto, no sentido de maximizar o número de utentes sem pôr em causa  a 

segurança. 
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LISTAGEM DAS ENTRADAS E DORMIDAS NO PARQUE 

 
 

n.º de campistas que 
entraram 

n.º de campistas que 
dormiram 

n.º de dormidas de 
estrangeiros n.º de dormidas 

FEVEREIRO 100 138 4 297 

MARÇO 280 361 2 953 

ABRIL 330 437 15 1459 

MAIO 601 828 8 2608 

JUNHO 1444 1894 8 5980 

JULHO 987 1443 75 5777 

 

A 15 de Julho de 2003, a gestão do parque de campismo ficou a cargo da Junta de Freguesia de 

S. Jacinto. 

 

 

6.2.7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

A política municipal de Desporto de Aveiro prossegue a execução de uma política global e 

integrada, cuja intervenção assenta em alguns objectivos previamente definidos: 

• Apoiar e incentivar a iniciativa e participação das associações/clubes, bem como do 

movimento associativo; 

• Reforçar o diálogo com as Associações/Colectividades Desportivas, valorizando o seu 

trabalho, motivações e necessidades; 

• Criar programas de Ocupação de Tempos Livres, nas mais diversas áreas; 

• Proporcionar oportunidades para as Associações/Colectividades Desportivas 

demonstrarem o seu trabalho e colaborarem em organizações conjuntas; 

• Criar condições e mecanismos para que o movimento associativo participe na definição 

e execução das políticas desportivas; 

• Intervir transparente e criteriosamente no apoio ao movimento associativo, respeitando 

a sua autonomia; 

• Promover o intercâmbio e cooperação entre Associações/Colectividades. 

 
Com este enquadramento promoveu-se a seguinte actividade: 

6.2.7.1. Movimento Associativo 

 6.2.7.1.1. Conselho Consultivo do Desporto 
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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 

mensalmente, 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 2003, as estratégias para o desporto no Concelho de Aveiro e a 

avaliação contínua das iniciativas desenvolvidas.  

 

6.2.7.1.2. Elaboração de uma publicação “Manual Prático de Financiamento para Clubes 

Desportivos” 

Este Manual visa facultar ao dirigente desportivo do concelho de Aveiro um auxiliar no seu 

trabalho diário de desenvolvimento de um Clube Desportivo auto-sustentado financeiramente, 

recorrendo a fontes tão diversas como a autarquia local, a publicidade, o merchandising, as 

famílias, os eventos especiais, o mecenato, o patrocínio,etc. 

ambiente onde estão inseridos. 

 

6.2.7.1.3. Programa Municipal de Apoio às Iniciativas Desportivas (PMAID) 

O Programa Municipal de Apoio às Iniciativas Desportivas (PMAID) é um instrumento criado pelo 

Pelouro de Desporto que pretende estruturar e organizar de uma forma criteriosa e 

transparente os apoios às Associações e Colectividades Desportivas. Seguidamente, apresenta-se 

quadro resumo dos projectos apresentados pelas associações. 

 

Quadro Resumo dos Formulários de Candidatura a Actividades Pontuais 03 

Associação Projecto Data Realização Despacho Valor 

Sociedade Recreio Artístico Campeonato da Europa de 
E.S.K.A. 

04/12 a 08/12/03  1.250€ 

Associação Jovens Eixo 4º Grande Prémio de Atletismo 07/12/03  2.000€ 

CENAP Torneio Quadrangular 20/12/03   

CENAP Grande Prémio de Atletismo 13/12/03  1.000€ 

 

 

Por forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados às 

Associações e Colectividades Desportivas, apresenta-se a seguinte tabela: 

 

Apoios às Associações 

Freguesia Associação Apoios Protocolos/ 

    Logísticos Financeiros Valor Parcerias 

Esgueira Clube do Povo de Esgueira 

(Esgueiríadas) 

Prémios,lanches, 
cedência de 

pavilhão 

   

Eixo Jovens de Eixo (Festa da Juventude) Sumos e águas 2.000,00€ 2.000,00€  
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Glória Clube de Ténis de Aveiro (Torneios) Troféus    

Glória Assoc. Andebol (Campeonato Nac. De

Inic. Masc.) 

Almoços e 

transporte 

   

Vera Cruz Sporting Clube de Aveiro (Torneio de 

Natação) 

Lanches (200)    

Glória Assoc. Natação Aveiro Troféus    

 Centro Karate-Do Aveiro Águas (100 

garrafas) e Lanches 

(160) 

   

 Centro Karate-Do Aveiro (6º 

Campeonato de Karaté da Cidade de 

Aveiro) 

Cedência de 

Pavilhão 

   

Glória Alavarium Cedência de 

Transporte 

(Pombal) 

   

Glória Sociedade Recreio Artístico  1.250,00€ 1.250,00€  

Cacia CENAP 46 almoços e 

reforço alimentar 

   

Cacia CENAP Águas 1.000,00€ 1.000,00€  

Cacia CENAP Troféus 350,00€ 350,00€  

 ACREMA 378,44€  378,44€  

 ANDDEM  15.000,00€ 15.000,00€  

 APROCRD 2.082,50€    

 Assoc Rec Cul da Barroca  2.500,00€   

 Assoc Rec Cul da Barroca 241,57€    

 Assoc. Surf de Aveiro  2.000,00€   

 Assoc. Desp. Taboeira 8.547,15€    

 Assoc. Desp. Taboeira 7.500,00€    

 Casa Beirão Serrano 694,96€    

Esgueira Casa Povo Esgueira 78,84€    

Glória Centro Formação Atletismo 17,37€    

S.Bernardo Centro Desportivo S.Bernardo 45€    

 Clube Estrela Azul 1.350,65€    

 Clube Estrela Azul  6.562,50€   

 Futebol Clube Bonsucesso 5.664,65€    

 Grupo Desportivo Azurva 6.835,50€    

Eixo Grupo Desportivo Eixense 155,92€    

 

 

6.2.7.2. Programas e Actividades 

 6.2.7.2.1. 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 as Escolas do 1.º ciclo de todo o Concelho, sendo promovida uma aula semanal 

destinada à prática de actividades desportivas.  
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6.2.7.2.2. PDX (Plano de Desenvolvimento de Xadrez de Aveiro) 

Pelo segundo ano consecutivo, é desenvolvido o plano de desenvolvimento de xadrez nas 

escolas do 1.º ciclo. Este ano, e tendo em conta o sucesso verificado no ano experimental, 

registou-se um alargamento das escolas que desenvolvem este projecto (Nariz, Verba, 

Mamodeiro e Oliveirinha). 

 
Nº Agrupamentos Nº Escolas Nº Turmas Nº Alunos 

2 6  256 

 

 

6.2.7.2.3. Iº Campo de Férias Desportivas (Páscoa 2003) 

A dinamização do Campo de Férias da Páscoa, surge como uma actividade complementar que 

visa a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da prática de diversas actividades 

desportivas. 

 

Após uma primeira edição com grande sucesso, contando com a participação de 260 jovens, no 

ano 2004, propomo-nos melhorar este serviço, aumentando a oferta de modalidades e a 

duração. 

 

6.2.7.2.4.  Iª Concentração Desportiva (Dia Mundial da Criança) 

Teve lugar no Rossio, no dia 1 de Junho, tendo sido realizadas múltiplas actividades, das quais 

se destacam as seguintes: insufláveis, animação de rua, animação com palhaços e outros, 

música, desportos radicais, dança, aeróbica, modelagem de barro, exposições, ateliês, jogos 

tradicionais, basquetebol, voleibol, futebol, defesa pessoal, atletismo, ginástica desportiva, 

badminton, remo,etc. 

 

Este projecto contou com a colaboração de diversas divisões da Autarquia, entre elas, 

Ambiente, Acção Cultural, Acção Social, Desporto, Educação e DSU. 

 

Esta actividade contou, ainda, com a participação da APPACDM, CERCIAV, Associação de 

Atletismo, Clube de Voleibol de Aveiro, Clube dos Galitos, Escola Gímnica de Aveiro e Oficina 

de Desporto (IPSS Florinhas do Vouga). 

 

Considera-se que o impacto desta iniciativa, ao nível da comunidade aveirense, foi 

extremamente positivo, tendo contado com a presença de milhares  de pessoas que se juntaram 

activamente nas actividades propostas. 
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6.2.7.2.5. Desporto para Todos 

A Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2003 um conjunto de actividades que 

visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de cidadãos, 

diversificando os programas em função dos escalões etários 

 

É neste contexto que surgem os projectos: FelizIdade, Domingos em Movimento e Animação de 

Espaços ao Ar Livre. 

 

6.2.7.2.6. 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.  

 

As actividades desenvolvidas são: futebol, dança, ginástica, voleibol, defesa pessoal, xadrez e 

capoeira.  

 

6.2.7.2.7. X CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS 

A Cidade de Aveiro foi a anfitriã da X Convenção Internacional de Fitness – “O Corpo em 

Movimento” que se realizou nos dias 29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2003. 

 

Este evento de nível Internacional, apoiado pela Câmara Municipal de Aveiro, contou com a 

participação de 3.000 pessoas provenientes não só de Portugal, mas também de toda a Europa. 

Foram 3 dias de intensa actividade que preencheram todos os requisitos exigidos pelos amantes 

do Fitness.  

 

Paralelamente, decorreu a Feira Internacional de Fitness integrada na Convenção, que recebeu 

a visita de 15.000 pessoas. Muitos foram os Aveirenses que se deslocaram ao Parque de Feiras e 

Exposições de Aveiro para conhecer as últimas tendências do mundo do Fitness.  

 

Actividades: Master Classes, Workshops e vários cursos. 

Feira Internacional de Fitness: Câmaras Municipais, Centros de Estética e Saúde, Clínicas de Cirurgia 

Estética, Empresas de Gestão de Desporto, Empresas de Desporto Aventura, SPA´s e Termas, 

Laboratórios Farmacêuticos e empresas ligadas a praticamente todos os aspectos relacionados com a 

actividade física, a saúde, a beleza, o desporto, o lazer e o bem-estar. 
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Locais de realização: Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, Pavilhão do Galitos, Piscinas 

Municipais, Pavilhão Municipal e Ginásio Gintónico. 

 

6.2.7.2.8. PROJECTOS “CAMPO DE FÉRIAS 2003” 

Uma das actividades contempladas nas Grandes Opções do Plano consistiu na realização do 

Projecto “Campos de Férias” em dois momentos distintos: nas férias da Páscoa e nas férias de 

Verão. 

 

Assim e, tendo em conta o elevado interesse manifestado pelos participantes e respectivos 

encarregados de educação, realizou-se o “Campo de Férias – Páscoa 2003”, no período de 21 a 

24 de Abril as Férias Desportivas, no período de 1 a 15 de Setembro 

 

Como objectivos principais, este projecto pretendeu proporcionar uma ocupação saudável e 

divertida, sensibilizar para a importância da prática desportiva, questões ambientais, incutir o 

gosto/protecção pelos animais e promover o espírito de grupo e a responsabilização. 

 

Especificamente, o Projecto consistiu na ocupação de um grupo de 250 e 70  jovens 

respectivamente, dos 6 aos 12 anos, durante 4 dias e 15 dias respectivamente, das 9h30m às 

18h00m, em diversas actividades, como foram: montar a cavalo, passear  de bicicleta,  xadrez, 

natação, atletismo, futebol, andebol, basquetebol, voleibol, remo, desenho, pintura, filmes , 

passeios, jogar matraquilhos, ping-pong, contar anedotas, participar em diferentes ateliês, pic-

nics, tratar de animais. 

 

As inscrições, limitadas a 250 e 70 participantes, esgotaram nos primeiros dias, tendo-se 

constatado, uma vez mais, a elevada adesão e a consequente necessidade de desenvolver um 

maior número de projectos deste tipo em época de férias escolares. 

 

6.2.7.2.9. Projecto “Viver (n)as Freguesias” 

Participação no Projecto “Viver (n)as Freguesias”, promovido pela Divisão de Acção Cultural, 

em colaboração com várias Divisões da Autarquia, no desenvolvimento de diversas actividades 

dirigidas a crianças e jovens, de forma a estabelecer a proximidade com a população das 

freguesias do concelho, colmatando eventuais carências ao nível do desenvolvimento local. 

 

No âmbito da Divisão de Desporto, pretende-se, desta forma, a prossecução dos seguintes 

objectivos: 

• Incentivar as Associações Desportivas locais à participação; 
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• Estimular o interesse pela participação, através do contacto com diversas actividades 

lúdicas, culturais, desportivas e educativas, proporcionando alternativas para a 

ocupação dos tempos livres; 

• Fomentar a criação de futuros públicos participativos e activos, promovendo o 

desenvolvimento comunitário; 

• Promover o desporto no Concelho. 

 

6.2.7.2.10. Dia Mundial do Idoso 

Por solicitação da Divisão da Acção Social, esta Divisão colaborou nesta iniciativa, que decorreu 

no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro , através da dinamização de actividades desportivas, 

nomeadamente, aulas para a população sénior. 

 

6.2.7.2.11. «Domingos Sem Carros» 

Por solicitação da Divisão de Ambiente, esta Divisão colaborou nesta iniciativa, que decorreu no 

período de 26 de Julho a 21 de Setembro, através da dinamização de actividades desportivas, 

nomeadamente, basquetebol, voleibol, futebol, badminton, aulas para a população sénior, 

aulas de aeróbica, etc. 

Neste contexto, articulou-se com as diversas divisões da autarquia no sentido de planificar as 

referidas actividades, proceder à sua divulgação e incentivar a participação dos agentes locais. 

 

6.2.7.2.12.  Iniciativa Europeia “Na cidade, sem o meu carro!” 

Por solicitação da Divisão de Ambiente, esta Divisão desenvolveu actividades no âmbito das 

iniciativas mencionadas em epígrafe, as quais decorreram de 16 a 22 de Setembro. 

 

Neste sentido, articulou-se com as associações desportivas e outras entidades, de forma a 

elaborar o programa de animação, destacando-se as seguintes actividades: basquetebol, 

futebol, andebol, voleibol, atletismo, ginástica, aeróbica, badminton, remo, etc. 

 

Salienta-se, ainda, a colaboração com a Divisão de Juventude na realização da Feira de 

Associações e de Veículos Não Motorizados nos dias 20, 21 e 22, no Rossio. 

 

6.2.7.2.13. Festival «Dunas de S. Jacinto» 

Apoio logístico na organização do Festival «Dunas de S. Jacinto» realizado nos dias 10, 11, 12 e 

13 de Julho do corrente ano, na Freguesia de S. Jacinto. 

 

Neste sentido, foram encetados contactos e reuniões, quer com associações desportivas locais 

(Associação de Surf de Aveiro) e responsáveis da empresa Desafios, quer com técnicos de 

diversas áreas da Autarquia, por forma a dinamizar a vertente desportiva desta iniciativa.  
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6.2.7.2.14. Colaboração com outras entidades desportivas 

• Associação de Jovens de Eixo (Grande Prémio de Atletismo e Campo de Férias); 

• OTL de Verão – IPSS Florinhas do Vouga; 

• XVII Descida da Ria (Apoio Logístico e Financeiro); 

• X Aveiro Cup (Apoio Logístico e Financeiro); 

• Corta Mato Distrital do Desporto Escolar (Apoio Logístico); 

• Surf Festival (Apoio Logístico e Financeiro); 

• Grande Prémio CTT em Ciclismo (Apoio Logístico);  

• Torneio de Basquetebol de Iniciados - Sta Joana; 

• Grande Prémio de Atletismo de Eixo – AJE; 

• Grande Prémio de Atletismo de Cacia – CENAP; 

• Taboeira Cup – Assoc. Desp. De Taboeira; 

• Maratona de Andebol – Alavarium; 

• Manz Produções – X Convenção Internacional de Fitness; 

• Entre outras. 

 

6.2.7.2.15. Outros Assuntos 

• Participação em projectos a levar a efeito por outras Divisões da Autarquia, 

especificamente: 

o Participação na discussão do Plano Municipal de Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável do concelho de Aveiro, bem como 

elaboração de propostas de intervenção; 

o Ano Europeu da Pessoa com Deficiência; 

o Apoio ao EURO2004, organização do Jogo inaugural do Estádio de 

Aveiro, especificamente, na gestão de voluntários afectos às 

paragens de autocarro e distribuição de divulgação; 

o Colaboração, através da realização de actividades, no Projecto “10 

Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” apresentado pela Cáritas 

Diocesana de Aveiro, o qual está a ser coordenado pela Divisão de 

Acção Cultural e de Acção Social; 

o Apoio ao III Aniversário da Casa da Juventude. 

• Participação em diversos Seminários, Encontros, Conferências e Acções de 

Formação. 
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6.2.8.JUVENTUDE  
 

A política de juventude estimula a participação cívica dos jovens, 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, tendo como objectivos: 

• 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; 

• Promover o intercâmbio e cooperação entre jovens portugueses e de outros países 

europeus; 

É neste contexto que o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Aveiro desenvolve, 

regularmente, um programa de actividades em diversos âmbitos e no 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 referem-se, então, a informação e documentação, 

exposição e debate, centro de recursos e multimédia, formação e orientação, projectos e, por 

último, lazer e recreio. 

As actividades desenvolvidas relacionam-se com áreas tão diversas como: música, informática, 

expressão plástica e dramática/teatro, cinema, desporto, exposições, concursos, actividades de 

tempos livres, entretenimento, encontros e debates, acções de formação, programas, entre 

outras, as quais se descrevem seguidamente. 
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6.2.8.1. Movimento Associativo 

 Conselho Consultivo da Juventude 

O Conselho Consultivo da Juventude (C.C.J.) é constituído por associações juvenis, culturais, 

desportivas, religiosas, escutistas, ambientais, 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: habitação, desporto, cultura, entre outras. 

Foi realizada uma reunião ordinária mensalmente, das quais são elaboradas actas, cujas ordens 

de trabalhos são 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 2003 e na avaliação 

contínua das iniciativas desenvolvidas, de forma a proceder, caso necessário, a reajustamentos.  

 

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 2003, foi implementado o formulário de relatório final a apresentar pelas 

associações, bem como a alteração de directrizes financeiras deste programa, passando o seu 

pagamento a ser efectuado por duas tranches, sendo que a última só é reembolsada após 

recepção do relatório final.  

Seguidamente, apresenta-se quadro resumo dos projectos apresentados pelas associações. 

 

Quadro Resumo PMAIJ 

Associação Projecto Data Realização Despacho Valor 

Associação de Estudantes do ISCIA “Sea fest” Sai 
Experimenta e Aprende 

24/03/03 a 

29/03/03 

Deferido 

19/02/03 € 750,00 

Gustavo Ribau e Carla Assunção “Encontro de DJ’s” Actividade não 

realizada 

 

Jovens Adventistas de Aveiro “O Peregrino” 04/03/03 a 04/04/03 Deferido 

20/03/03 

€ 750,00

Magna Tuna Cartola da A.A.U.A Criação/Produção de 
espectáculo musical e 
edição de revista dos 10 
anos da tuna 

08/04/03 Deferido 

15/05/03 € 375,00

Associação Internacional de Ciências

Económicas e Empresariais 

“Ciclo de Formação” Actividade não 

realizada 

 

     

Núcleo de Capoeira da U.A. “IV Workshop de 
Capoeira” 

19/06/03 Deferido 

30/09/03 

€ 750,00

Associação de Jovens de Eixo “Festa da Juventude” 06/07/03  

 

Apoio pela Divisão de

Desporto 

Associação de Jovens de Eixo “Festa de Natal” 07/12/03  Apoio Logístico 
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Por forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados 

às Associações Juvenis, apresenta-se a seguinte tabela: 

 

APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES/GRUPOS INFORMAIS - 2003 

Freguesia Associação Apoios Protocolos/ 

    Logísticos Financeiros Valor Parcerias 

ARADAS      

 GITA – Grupo Independente de Teatro de

Aveiro  

 Vídeoprojector    

Cacia     

 

 

 

 

 

Associação Regresso à Terra 

Vídeoprojector Televisão;

Vídeo; DVD;

Retroprojector 

  

Eirol         

Eixo     

 Associação de Jovens de Eixo Mat. áudio e vídeo, roupa,

brinquedos, lanches, fatos

de Pai Natal. 

PMAIJ  

Esgueira      

 Agrupamento Escuteiros 136 Esgueira Vídeoprojector; Bugas;

Material Informativo sobre

Aveiro. 

    

 Centro Social de Esgueira Espaço CMJ; Material de

Som; Retroprojector;

Vídeoprojector 

  

 JÁ – Jovens em Acção Vídeoprojector   

 Secretariado da Pastoral Juvenil Vídeoprojector   

 Ass. Est Escola Secundária Dr. Jaime

Magalhães Lima 

Material de Som   

 Secretariado da Pastoral Juvenil Videoprojector 
 

Vídeoprojector   

 Jovens Adventistas de Aveiro Filmagem em Moliceiro e

autorização para o uso do

filme em espaços públicos 

PMAIJ € 750  

Glória      

 ACAV – Ass. Arte e Cultura de Aveiro Retroprojector    

 Magna Tuna Cartola Grande Auditório do CCC +

Assistência Multimédia 

PMAIJ €750  

 Núcleo de Capoeira da U.A.  PMAIJ €750  

 Ass. Est. da Escola Secundária José

Estevão 

Material de som;

Vídeoprojector 

   

 Ass. Est. Escola Secundária Dr. Mário

Sacramento 

Material Som    
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 Seminário de Aveiro Vídeoprojector    

 Ass. Internacional de Ciências Económicas

e Empresariais 

Transporte PMAIJ € 1430,00  

 IPSS _ Florinhas do Vouga Espaço CMJ; Material para

Projecção. 

   

 ASPEA  Vídeoprojector; Espaço

CMJ; 

   

 Comissão de Protecção de Crianças e

Jovens de Aveiro 

Vídeoprojector    

 Teatro Aveirense Vídeoprojector    

Nariz       

Nª Srª Fátima       

Oliveirinha       

Requeixo       

Stª Joana      

 Projecto 70& Set (Sérgio) Vídeoprojector    

 SUMA Vídeoprojector e tela    

 Associação de Estudantes do ISCIA – PMAIJ

“Sea Fest”  

 PMAIJ € 750  

São Bernardo      

São Jacinto       

Vera Cruz      

 PETRONA – Associação de Informática de

Aveiro 

Espaço CMJ; Televisão;      

 Associação Humaniarte Fotocópias; Envio de Fax’s;

Espaço CMJ 

   

 Juventude Comunista Portuguesa Vídeoprojector    

 Oficina de Música de Aveiro  Espaço CMJ;     

 Federação da Juventude Socialista de

Aveiro 

Vídeoprojector    

 Associação Oficina Diónisos Espaço CMJ    

 EMA Vídeoprojector    

 Clandestino Bar Vídeoprojector    

 REAPN Vídeo Projector    

 FAIRE    Cedência de sala

para sede 

Outros      

Estarreja Fórum Social Português Material de Som    

Braga Associação Juvenil de Ciência Espaço CMJ; 40 Guias

Jovem; Bugas; 4 livros da

CMA 

   

Individual Nuno Homem (Concerto de Bandas de

Garagem) 

 Espaço CMJ Café Concerto € 250,00  
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6.2.8.2.  Programas e Actividades 

Programa Voluntariado Jovem 

Formulação e apresentação de um projecto on-line (www.voluntariadojovem.pt), a fim 

de recrutar jovens voluntários monitores para participarem nas iniciativas: “III Aniversário da 

CMJ” e Projecto “Viver n(as) Freguesias”.  

 

Programa Ocupação de Tempos Livres 

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, elaboraram-se três candidaturas ao referido Programa, nomeadamente, 

“Curte as Férias”, realizado de 28 de Julho a 01 de Agosto, “Actividades de Animação da CMJ”, 

durante a última quinzena de Julho, e  “Festival Dunas de S. Jacinto”, realizado nos dias 10, 11, 

12 e 13 de Julho, contando com a participação total de 6 jovens, os quais integraram as equipas 

de dinamização das actividades, pelo que se procedeu ao acompanhamento e orientação dos 

referidos jovens. 

 

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, centro de recursos, etc.), quer nas actividades levadas a cabo 

neste espaço, tais como: ateliers vários, música, expressão dramática, artes plásticas, acções 

de formação, exposições, concursos, torneios, entre muitas outras. 

Foram levadas a cabo as seguintes iniciativas: 

• Projecção de filmes na Casa Municipal da Juventude “, iniciativa desenvolvida todas as 

quartas-feiras à noite, com realizadores como: Krzystof Kieslowski, Elia Kazan, Tomás 

Gutierrez e Juan C. Tabio, João Cesar Monteiro, Robert Rodriguez, Emir Kusturica, 

Michael Haneke e José Luis Guerín. 

• Café-Concerto – com frequência mensal, constituiu um espaço privilegiado para 

promoção de espectáculos de música, aliado a um excelente ambiente de 

confraternização, através do qual grupos ou jovens poderam demonstrar as suas 
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capacidades, talentos e trabalho na área musical, tendo actuado os seguintes grupos: 

Carioca Express (Playoff Bar – Esgueira) e Secret Sounds (Auditório da Junta de 

Freguesia de Oliveirinha), Quarteto Latino, em articulação com a Oficina de Música de 

Aveiro (Olaria Bar); TurboMediaIntercooler (Sociedade Musical Santa Cecília) e Fanfarra 

(Largo da Praça do Peixe); ZPL Jazz Trio (Clandestino Bar); Morethanthousand, July 

Thirteen, Puk e Secret Sounds (CMJ); Twenty inch Buriol, Mushim e Take a Hike (CMJ). 

• «Conversas de Café» sobre Deficiências, no âmbito das iniciativas organizadas pela 

Autarquia em comemoração do Ano Europeu da Pessoa com Deficiência, a qual contou 

com a participação de cerca de 60 pessoas; 

• Exposições: Exposição de Pintura de Sofia Nunes Vechina; Exposição de Pintura de Carla 

Bandarra; Exposição de Pintura de Rodrigo Guerreiro e Ana Teresa Silva; Exposição de 

Pirogravura e Pintura de Carminda Figueiredo “As flores que eu colhi”, Exposição de 

Fotografia de João Coutinho “Escreve o meu nome n’Areia” e Exposição de 

Pirogravura/Colecção de Estampas de Francisco dos Santos Couceiro Baptista; Exposição 

de Fotografia de Miguel Maciel Estima “Laranja-Fragmentos”, Exposição de Fotografia 

da Associação Juvenil Oficina dos Diónisos e Exposição de Fotografia resultante do 

Concurso “12horas/12Fotos”; Exposição de trabalhos no âmbito do Ano Europeu da 

Pessoa com Deficiência; Exposição de Fotografia de José M.F. Coutinho “Pequenas 

Filosofias de Luz”. 

 

Torna-se importante, ainda, destacar os procedimentos efectuados no âmbito da gestão 

da C.M.J., nomeadamente: 

• Atendimento ao público e dinamização do espaço informático, de filmes, centro de 

documentação, salas de reuniões; 

• Cedência de espaços e de material para realização de actividades pelas associações, 

tais como: concurso de bandas de garagem, reuniões, sessões de poesia, conferências 

de imprensa, entre outras; 

• Procedimentos ao nível da limpeza, equipamento, divulgação, entre outros; 

• Procedimentos ao nível do acompanhamento e encaminhamento de jovens em situação 

de risco; 

• Dinamização do Posto de Informação Juvenil (PIJ), nomeadamente a realização do 

Cartão Jovem. 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA – “12HORAS/12FOTOS” 

Contando já com a 4ª edição, o Concurso “12horas/12 fotos” apresentou como objectivos 

principais promover o convívio e a participação de jovens, bem como desenvolver e dar a 

conhecer as suas aptidões na área da fotografia. 
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Levado a efeito no dia 17 de Maio, iniciando às 10h e terminando às 22h, este contou com a 

participação de cerca de 55 concorrentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. 

Foi entregue aos participantes uma máquina descartável e um documento representando o 

“testemunho”, o qual indicou o tema, a ordem de fotografias e o local de encontro para 

entrega de novo testemunho. 

Após selecção dos premiados pelo júri, efectuou-se a entrega de prémios, aquando da 

inauguração de exposição dos melhores trabalhos resultantes do mesmo, a qual esteve patente 

na CMJ de 02 a 20 de Junho.  

 

CONCURSO – “AVEIRO JOVEM CRIADOR 2003” 

Realizou-se a 4ª edição deste concurso nas áreas de pintura, escrita (poesia), fotografia e arte 

digital, cujos objectivos principais consistiram em incentivar a participação dos jovens artistas 

no desenvolvimento de trabalhos inéditos e promover o reconhecimento pelo público de novos 

talentos artísticos. 

Esteve patente, no período de 25 de Julho a 17 de Agosto, no Centro Cultural e de Congressos 

de Aveiro, a exposição dos trabalhos seleccionados pelo júri, tendo sido visitada 

aproximadamente por 250 pessoas. Aquando da inauguração da mesma foi lançado o catálogo 

de todos os trabalhos concorrentes. 

Relativamente ao ano anterior verificou-se uma redução no número de participantes, passando 

de 170 para 130, facto este que esteve relacionado com a alteração das datas do concurso. Em 

seguida, apresenta-se a distribuição quantitativa de concorrentes por área. 

N.º participantes Concurso 
"Aveiro Jovem Criador"

71

49

27

23
Pintura

Fotografia

Arte Digital

Escrita

 
 

Á semelhança dos anos transactos, realizou-se um leque variado de actividades, das 

quais se destacam as seguintes: concurso de graffitis, demonstração de Dj’s, música, desportos 

radicais, dança, ginástica, modelagem de barro, exposições, ateliês, jogos tradicionais entre 

outras. 

Este projecto contou com a colaboração de diversas divisões da Autarquia, entre elas: 

Ambiente, Acção Cultural, Acção Social, Desporto, Educação e DSU. 
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Esta actividade contou, ainda, com a participação da APPACDM e CERCIAV, nomeadamente, no 

desenvolvimento e participação nas actividades como forma de promover a inclusão de pessoas 

portadoras de deficiências, bem como da REAPN como forma de divulgação do trabalho 

desenvolvido por esta entidade. 

Considera-se que o impacto desta iniciativa, ao nível da comunidade aveirense, foi 

extremamente positivo, tendo contado com a presença de centenas de pessoas que se juntaram 

activamente nas actividades propostas, pelo que se entende que a mesma deverá ter 

continuidade. 

 

Guia Jovem 2003/04 

O Projecto “Guia Jovem 2003/2004” é constituído por uma agenda, pretendendo ser, 

simultaneamente, uma fonte de informações sobre a cidade de Aveiro, suas dinâmicas culturais, 

desportivas e juvenis, inter-relacionando a informação com a localização no mapa da cidade das 

respectivas infra-estruturas. 

O lançamento decorreu no dia 12 de Setembro, cuja cerimónia contou com representantes das 

associações/entidades envolvidas, num ambiente de confraternização. 

 

OFICINAS DO SABER 

Na elaboração do programa geral de actividades para o ano de 2003 esta Divisão teve a 

preocupação de dar continuidade ao espaço de formação não formal. As “Oficinas do Saber” 

pretendem, assim, desenvolver, nas diversas áreas artísticas, um espaço de formação numa 

vertente de acção pedagógica e adequada às exigências do público jovem de Aveiro. 

Como principais objectivos apontam-se os seguintes: 

• Proporcionar aos jovens o contacto com as diversas formas culturais, criando espaços de 

experimentação e de aprendizagem; 

• Estimular nos jovens a curiosidade em áreas por eles desconhecidas, levando-os à sua 

participação; 

• Rentabilizar os tempos livres de uma forma lúdica e contribuir para o desenvolvimento 

da formação pessoal do jovem. 

Seguidamente, apresenta-se a distribuição do n.º de participantes, bem como 

um quadro resumo das Oficinas realizadas: 
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N.º participantes Oficinas do Saber

8

15

19
13

20
Informática

Língua Gestual

Astronomia

Teatro

Língua Gestual

 
 

Oficinas do Saber Objectivos Data Total de Partic. 

 

Informática 

Proporcionar a aprendizagem de conhecimentos na 

área do Front Page e construção de Páginas de 

Internet 

11, 13, 18, 20, 25 e 27 de 

Março 

8 

 

Língua Gestual 

(LGP) 

Iniciar/sensibilizar à aprendizagem da Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), através do estudo fonético e 

fonológico da LGP. 

03, 10, 17, 24 e 31 de 

Maio 

              15 

 

Astronomia 

Proporcionar o contacto e a aprendizagem de 

conteúdos ligados à Astronomia 

06, 08, 13, 15, 20, 23, 27 

de Maio 

              19 

 

Teatro 

 

 

Promover o cruzamento entre diferentes expressões 

artísticas; promover a utilização de diferentes formas 

de linguagem; motivar para o gosto pelo teatro.  

12, 19, 26 de Novembro e 

03, 10 e 17 de Dezembro 

              13 

 

Língua Gestual 

 

 

Iniciar/sensibilizar à aprendizagem da Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), através do estudo fonético e 

fonológico da LGP. 

08, 15, 22, 29 de 

Novembro e 06 de 

Dezembro 

20 

 

 

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 – Verão 2003”, no 

período de 29 de Julho a 01 de Agosto, com a colaboração da Divisão de Desporto e 

Associações/Entidades locais. 

Este Projecto pretendeu proporcionar uma ocupação saudável e divertida dos tempos livres, 

com o objectivo de prevenir eventuais situações de risco, assim como, sensibilizar os jovens 

para questões ambientais e promover o espírito de grupo e sentido de responsabilização. 

Especificamente, o Projecto consistiu na ocupação de um grupo de 25 jovens, dos 12 aos 16 

anos, durante 4 dias, das 9h30m às 18h00m, em diversas actividades, como: praia, piscina, 

actividades desportivas, jogos, ateliês de graffitis, visita ao Milhorinto, Remo/Canoagem e  

viagem de moliceiro. 
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As inscrições, limitadas a 25 participantes, esgotaram nos primeiros dias, tendo-se constatado, 

uma vez mais, a elevada adesão e a consequente necessidade de desenvolver um maior número 

de projectos deste tipo em época de férias escolares. 

 

Actividades de Animação na CMJ 

• Acompanhamento de Exposições, Conferências, Debates, Colóquios; 

• Ateliês - pretendendo estimular a capacidade criativa e participativa dos jovens que 

frequentam a CMJ, fundamentalmente, em época de férias escolares, tendo em conta 

os dias festivos das mesmas (ex.: carnaval, páscoa, natal,...), tais como: Ateliê de 

Carnaval, “Construção de Figurinos (fatos espaciais)” e Ateliê de Natal, “Construção de 

bijuteria em Fimo”; 

• “4as na Casa” - este Projecto consistiu na realização de diversas actividades lúdicas na 

CMJ, durante as tardes de Quarta-feira, cujo objectivo principal se prendeu em 

proporcionar espaços de convívio e ocupação saudável dos tempos livres. De entre as 

actividades destacam-se: Jogos na tela, campeonato de matraquilhos e de ping-pong, 

tarde de S. Martinho, projecção do filme “Homem Aranha” e decoração de Natal da 

CMJ. 

 
Projecto “Viver (n)as Freguesias” 

Participação no Projecto “Viver (n)as Freguesias”, promovido pela Divisão de Acção Cultural, 

em colaboração com várias Divisões da Autarquia, no desenvolvimento de diversas actividades 

dirigidas a crianças e jovens, de forma a estabelecer a proximidade com a população das 

freguesias do concelho, colmatando eventuais carências ao nível do desenvolvimento local. 

No âmbito da Divisão de Juventude, pretende-se, desta forma, a prossecução dos seguintes 

objectivos: 

• Desenvolver o processo de descentralização da CMJ; 

• Estimular o interesse pela participação, através do contacto com diversas actividades 

lúdicas e pedagógicas, proporcionando alternativas para a ocupação dos tempos livres; 

• Fomentar a criação de futuros públicos participativos e activos, promovendo o 

desenvolvimento comunitário; 

Esta Divisão desenvolveu, assim, as actividades de Ateliês de pintura livre e construção 

de jogos ópticos, bem como a monitorização de um insuflável.  

 

Seminário “Abandono Escolar e Afectos e não Violência” 

A realização do Seminário “Á Escola: ir ou não ir”, em parceria com a Divisão de Acção Social, 

Educação e Comissão de Protecção de crianças e Jovens em risco, nos dias 03 e 04 de Junho, no 

Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, pretendeu proporcionar um 

momento privilegiado de reflexão e debate em torno de questões vitais para a construção de 
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uma sociedade solidária, sem barreiras. «Abandono escolar e Afectos e Não Violência» 

constituiu um contributo significativo ao reunir esforços institucionais conjuntos para abordar 

uma temática que diz respeito a toda a comunidade. 

Neste contexto, considera-se que se proporcionou, igualmente, espaço de reflexão sobre 

culturas juvenis, com especial enfoque em algumas áreas problemáticas que afectam os jovens, 

como sejam a educação e o emprego. 

 

«Domingos Sem Carros» 

Por solicitação da Divisão de Ambiente, esta Divisão colaborou nesta iniciativa, que 

decorreu no período de 26 de Julho a 21 de Setembro, através da dinamização de actividades, 

nomeadamente, insufláveis. 

Neste contexto, articulou-se com as diversas divisões da autarquia no sentido de 

planificar as referidas actividades, proceder à sua divulgação e incentivar a participação dos 

agentes locais. 

 

Iniciativa Europeia “Na cidade, sem o meu carro!” 

Por solicitação da Divisão de Ambiente, esta Divisão desenvolveu actividades no âmbito das 

iniciativas mencionadas em epígrafe, as quais decorreram de 16 a 22 de Setembro. 

Neste sentido, articulou-se com as associações juvenis e outras entidades, de forma a elaborar 

o programa de animação, destacando-se as seguintes actividades: Ateliês diversos; Projecção de 

filme ao ar livre; Mural “Palavras Soltas”; “Há livros na Praça”, biblioteca itinerante; 

Apresentação conjunta de música e teatro pelas Oficinas Bau.uau; “Vem saltar connosco”, 

insufláveis; Demonstração de Dj’s pela Escola de Música Adágio; Actuações dos grupos “Secret 

Sound” e “Sarcina”. 

Salienta-se, ainda, a colaboração com a Divisão de Desporto na realização da Feira de 

Associações e de Veículos Não Motorizados nos dias 20, 21 e 22, no Rossio. 

Para além do referido, a colaboração implicou, deste modo, a organização e acompanhamento 

do programa de actividades de animação, para o qual se tornou necessário a realização de 

vários contactos e reuniões com as associações participantes, bem como contactos com 

empresas, instituições, de forma a providenciar todo o apoio logístico necessário. 

Importa, ainda, destacar, o trabalho desenvolvido no âmbito da aplicação de Inquéritos de 

Opinião a pessoas que circulavam na rua durante o dia e que participavam nas iniciativas. 

 

Festival «Dunas de S. Jacinto» 

Desenvolvimento de todos os procedimentos quer logísticos quer financeiros, para a realização 

deste evento, levado a cabo nos dias 10, 11, 12 e 13 de Julho, na Freguesia de S. Jacinto. 
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Neste sentido, foram encetados contactos e reuniões, quer com os responsáveis da empresa 

BND – Brand New Day, quer com técnicos de diversas áreas da Autarquia, por forma a 

inventariar e diligenciar todas as acções necessárias à realização do Festival.  

Destaca-se, ainda, a realização de um Concurso com o intuito de proceder à selecção de três 

bandas/grupos musicais aveirenses, as quais realizaram os concertos inaugurais do Festival. 

Considera-se que, deste modo, se promoveu a participação de bandas e grupos musicais do 

concelho, divulgou novos produtos musicais, proporcionou-se o contacto com músicos de 

renome internacional, bem como se ajudou a descobrir novos talentos na juventude Aveirense. 

 

Outros Assuntos 

• Recepção de grupos de crianças e jovens de outras Instituições que visitam a CMJ para 

realizarem diversas actividades; 

• Acompanhamento e orientação de um estagiário do curso de animação da Escola 

Profissional de Tondela; 

• Acompanhamento e realização de procedimentos, no âmbito de projectos apoiados por 

esta Autarquia, a saber: 

o Participação no grupo de trabalho para a implementação da Agenda21 Escolar, 

proposta de projecto apresentada pela ASPEA; 

o Projecto Guardiães do Ambiente – apresentação de proposta ao Círculo de 

Desenvolvimento Sustentável da CMJ, no sentido de desenvolver iniciativas 

neste âmbito na comunidade escolar. 

o Preparação da iniciativa “O Mundo mágico do Senhor dos Anéis”, a qual consiste 

num debate/conferência promovido pela Associação Nova Acrópole; 

o Preparação de Tertúlia “RiAcção 2003”, organizada pela Associação Juvenil de 

Ciência. 

• Participação em projectos a levar a efeito por outras Divisões da Autarquia, 

especificamente: 

o Participação na discussão do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do concelho de Aveiro, bem como elaboração de propostas de 

intervenção; 

o Campo de Férias Desportivo; 

o Ano Europeu da Pessoa com Deficiência; 

o Dia Mundial da Criança; 

o Participação no grupo de trabalho da Rede Social – Plano de Desenvolvimento 

Social, coordenado pela Divisão de Acção Social; 

o Apoio ao EURO2004: elaboração de texto sobre Aveiro para site e na 

organização do Jogo inaugural do Estádio de Aveiro, especificamente, na gestão 

de voluntários afectos às paragens de autocarro; 
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o Colaboração, através da realização de actividades, no Projecto “10 Milhões de 

Estrelas – Um Gesto pela Paz” apresentado pela Cáritas Diocesana de Aveiro, o 

qual está a ser coordenado pela Divisão de Acção Cultural e de Acção Social; 

• Participação em diversos Seminários, Encontros, Conferências e Acções de Formação 

pelos técnicos que desenvolvem funções nesta Divisão. 

 

6.2.8.3. Conclusão 

A CMJ apresenta uma frequência média diária de cerca 30 jovens, distribuídos pela sala 

de informática, audiovisual e multiusos. Constata-se, ainda, bastante adesão a iniciativas de 

ocupação de tempos livres nas camadas mais jovens, enquanto os debates e iniciativas deste 

género são frequentados, essencialmente, pelos jovens que se situam na estrutura etária mais 

elevada. 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. 

 

6.3 - ACÇÃO SOCIAL 
___________________________________________________________________________ 

 

6.3.1. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

6.3.1.1. Actividades 

Acção:  Rede Social - Acções de Implementação e Consolidação 

O Programa Rede Social (P.R.S.) surgiu no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

197/97 que prevê a criação da Rede Social no território nacional, a qual se materializa na 

constituição, implementação e consolidação do Conselho Local de Acção Social (C.L.A.S.), 

entidade de âmbito territorial concelhio que reúne todas as entidades sem fins lucrativos que a 

ela queiram aderir, e das Comissões Sociais de Freguesia (C.S.F.), que reúnem o mesmo tipo de 

entidades mas ao nível socioterritorial da freguesia.  

O P.R.S. visa, através da actividade em parceria das entidades que constituem estas duas 

estruturas, a produção participada de três instrumentos de planeamento fundamentais para o 

Desenvolvimento Social Concelhio, nomeadamente, o Diagnóstico Social, o Plano de 

Desenvolvimento Social e o Sistema de Informação. 

Sendo a coordenação deste processo, iniciado em 2000, da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Aveiro, foram, nesse âmbito, realizadas, em 2003, as actividades que de seguida 

se enunciam. 
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Actividade desenvolvida: Elaboração do Diagnóstico Social no âmbito da área temática 

População e Território  

Elaboração de documentos sobre o P.R.S. para integrar na página de internet da Câmara 

Municipal e para publicação em jornal local. 

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, Plano de Acção 2004 e Sistema de Informação, 

no âmbito das áreas temáticas: Demografia – população, dinâmicas demográficas e sociais 

concelhias; Economia – composição económica e dinâmicas produtivas concelhias; Emprego e 

Formação Profissional – estrutura e mercado de emprego, oferta de formação profissional no 

concelho de Aveiro; Educação – contextos educativos, ofertas, procuras e relacionamentos; 

Acção Social - práticas, actores, contextos e percursos de intervenção em prol do combate à 

exclusão social; Vulnerabilidades sociais – problemáticas, modalidades e casos específicos de 

intervenção; Habitação - condições de habitabilidade e quadros de vida; Saúde – coesão social e 

qualidade de vida.  

Relativamente ao Sistema de Informação foi criada Página na Internet e o Painel de Indicadores 

do Concelho – site, www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial. 

Elaboração dos Relatórios de Execução Final do Programa relativos aos anos 2001, 2002 e 2003. 

Participação na elaboração da acta de plenário do CLAS.  

 

Actividade desenvolvida: Elaboração de Pareceres 

Descrição: Estudo e Preparação de seis pareceres relativamente a seis candidaturas 

apresentadas pelas I.P.S.S., Centro Social de Azurva, “Florinhas do Vouga”, Centro Social de 

Esgueira, Centro Social Paroquial da Vera Cruz, Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal 

da Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro – C.S.C.D.A. 513 e Associação de Assistência 

de Eixo. 

 

Actividade desenvolvida: Participação em eventos de natureza científico-pedagógica   

Descrição: Apresentação pública do boletim “Horizontes Sociais”, n.º 3, do O.P.D.S.. 

Colóquio “Co-responsabilizar para AGIR”, realizado em comemoração do Dia Mundial da Terra 

sob promoção da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (A.S.P.E.A.).  

Seminário – “Imigração e Integração – Novos problemas ou novos desafios ?”, realizado no dia 

14/07/03, no Centro Cultural e de Congressos, organizado pelo Centro Social e Paroquial da 

Vera Cruz, no âmbito do Projecto Promoção da Integração de Imigrantes.     

Reunião Inter-Clas realizada no dia 30/10/03, no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Aveiro, promovida pelo Instituto de Solidariedade e Segurança Social.    

2.º Encontro Nacional da Rede Social, organizado pelo Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social – I.S.S.S., realizado no dia 14/07/03, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. 
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Intervenção com População Infantil e juvenil  

ACÇÃO:  Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro 

A CPCJ de Aveiro é uma instituição oficial não judicial com autonomia funcional, cujo 

funcionamento é assegurado pela Câmara Municipal, garantindo o cumprimento das suas 

competências e atribuições legais.   

Objectivos: 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. 

Destinatários: Crianças e Jovens até aos 18 ou 21 anos.  

Constituição: Entidades Públicas e Privadas com  responsabilidade nas áreas da infância e 

juventude; IPSS do Concelho; Centro de Saúde; M.Educação; CDSSS; IPJ; Associações 

Desportivas; Associações de Pais; PSP; GNR; Stª Casa Misericórdia. 

Descrição: Em regime permanente, a autarquia assegurou, diariamente, o funcionamento da 

Comissão de Protecção, e o atendimento ao público em geral. 

• Em regime de rotatividade, com os outros técnicos cooptados e representantes que 

compõem a comissão restrita foi assegurado, quinzenalmente, o atendimento, às segundas à 

tarde, terças e quintas de manhã e de tarde, num total de 93, tendo em vista a implementação 

das medidas de promoção e protecção e o respectivo acompanhamento; 

 

Descrição: Envio e preparação de Processos de Promoção e Protecção  

•Foram enviados 28 Processos para o Tribunal de Família e Menores de Aveiro 

e 15 para outras Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.  

 

Descrição: Colaboração com entidades com responsabilidade em matéria de infância e 

juventude  

•Divulgação do Programa Geração MILLENNIUM, tendo em vista a formação de 35 alunos, 

residentes na Urbanização de Santiago, no âmbito do Protocolo realizado com a Fundação para 

a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI), destinado a proporcionar formação básica 

na área das Tecnologias da Informação a 50 crianças e jovens, com idades compreendidas entre 

os 10 e os 18 anos de idade, em articulação com o Gabinete de Intervenção Local (Divisão de 

Habitação Social), Escola 1º Ciclo nº 14 de Aveiro e respectiva Associação de Pais.  

•Participação na reunião “Reflectir Santiago”, promovida pelo Agrupamento de Escolas e 

Divisão de Educação da CMA, realizada no dia 6 de Junho na Escola do 1º CEB nº 14 – Santiago, 

com o objectivo de dar a conhecer a organização de uma acção de reflexão e debate sobre as 

problemáticas que afectam os alunos residentes na Urbanização de Santiago. 

•Campo de Férias não residencial - “Colorir o Verão” realizado de 18 a 29 de Agosto, inserido 

no programa “Férias em Movimento”, do IPJ foi apresentada candidatura para a realização do 

Pág. 81  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

Campo de Férias “Colorir o Verão”, em parceria com a Associação de Pais da Escola nº 14 de 

Aveiro – Santiago, destinado a um grupo de 25 crianças dos 8 aos 12 anos. 

 

•A Participação em reuniões do grupo de trabalho da Agenda21 Escolar de Aveiro teve como 

objectivos promover as relações entre escolas e comunidade, constituir um plano de acção 

estruturado, prático e orientado para a resolução de problemas socio-ambientais da 

comunidade educativa e estabelecer linhas de melhoria de hábitos e comportamentos 

ambientais.  

Neste contexto, a CPCJA integrou o Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda21 

Escolar de Aveiro (GTIA21EA)  como parceiro, através da representante do Ministério da 

Educação, Professora Maria da Conceição Afonso, tendo vindo a desenvolver algumas acções que 

visam o desenvolvimento sustentável da comunidade educativa, de uma forma participada. 

Realizaram-se várias reuniões entre todos os representantes das entidades que compõem o 

grupo de trabalho (Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Cacia e S. Bernardo; AREARia – 

Associação Regional de Energia e Ambiente da Ria; ASPEA - Associação Portuguesa de Educação 

Ambiental; Câmara Municipal de Aveiro; Centro de Área Educativa de Aveiro; CPCJ de Aveiro; 

Federação Concelhia das Associações de Pais e Serviços Municipalizados de Aveiro) com o 

objectivo de efectuar um levantamento de  necessidades, questões e propostas, de cada uma.  

 

Descrição: Colaboração com as entidades competentes no estudo e elaboração de projectos  

•Colaboração com a Rede Social através da participação nos Sub-Grupos de Trabalho das áreas 

temáticas de Acção Social e Educação, tendo em vista a realização do Diagnóstico Social do 

Concelho e do Plano de Desenvolvimento Social, no âmbito da implementação do Programa 

Rede Social. 

•Projecto “Educação para a Cidadania”  

No âmbito de um estágio curricular do 5º ano da Licenciatura de Ciências da Educação na área 

da Formação e Tecnologias Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra foi desenvolvido, em contexto escolar, o Projecto de “Educação para 

a Cidadania”, cuja meta foi a promoção da cidadania/prevenção de comportamentos 

desviantes.  

O Projecto decorreu na Escola do 1º CEB nº 14 de Aveiro, localizada na Urbanização de 

Santiago, de Novembro/02 a Maio/03, tendo consistido na participação de 8 turmas, uma vez 

por semana, durante 1 hora nas actividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas. Contou, ainda, 

com o envolvimento da Associação de Pais, nomeadamente ao nível da realização de reuniões 

para apresentação do Projecto. O Projecto teve os seguintes objectivos gerais:  

- Sensibilizar os profissionais da educação para as actuais problemáticas que afectam a infância; 

- Promover o estreitamento da relação escola/comunidade; 

- Sensibilizar os professores para a detecção precoce de sinais de risco/maus tratos; 
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- Informar e sensibilizar os professores para a existência de entidades competentes em matéria 

de infância e juventude. 

Objectivos específicos: 

- Promover a melhoria do conhecimento/compreensão das questões que afectam a infância;  

- Sensibilizar os professores para a existência de indicadores de situações de risco/ maus-tratos; 

- Informar os professores sobre as entidades mais adequadas para a intervenção nas situações 

de risco/maus-tratos; 

- Acções/Actividades realizadas com as crianças:   

- Filmagem de um aluno de cada turma a falar sobre os direitos das crianças (avaliação 

diagnóstica);  

- Elaboração das regras do projecto “Questionário rápido”, Visionamento de um vídeo sobre os 

direitos das crianças - “Direito ao coração”; 

- Visita a Centros de Recursos e Tecnologias educativas (Visita à “Autor”);  

- Exposição no Natal; 

- Actividades de desenvolvimento e promoção de competências pessoais e sociais  

- Materiais elaborados com as Crianças : 

- Construção de uma carta dos direitos e deveres das crianças; construção de um jogo de 

promoção e competências pessoais e sociais; elaboração de um sistema de pontos; elaboração 

do “Livro de Turma 

- Preparação e realização de Workshop “Os Maus Tratos a Crianças e Jovens” dia 13/03/03 

- Actividades Desenvolvidas com os pais Sessões de informação “Serões à conversa...” 

- Preparação da Exposição no Dia Mundial da Criança “Uma Experiência de Prevenção em 

Contexto Escolar” para apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Escola do 1º 

CEB no 14 – Santiago ao longo do ano lectivo.  

No geral,  considera-se positiva esta experiência por ter permitido uma maior sensibilização dos 

pais e educadores para as questões que afectam a infância e juventude, a melhoria da 

articulação entre a escola/família/comunidade e, em simultâneo, a sensibilização dos 

professores para detecção de sinais de risco/maus-tratos, informando-os e sensibilizando-os da 

existência de entidades competentes em matéria de infância e juventude, designadamente da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro.  

 

Descrição: Informação e sensibilização da comunidade sobre a promoção dos direitos das 

crianças e jovens  

•Organização e preparação do Workshop sobre “Maus tratos a crianças e jovens”, realizado no 

dia 13 de Maio, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. 

 •Organização do Seminário “À Escola ir ou não ir” sobre a problemática do abandono escolar, 

realizado nos dias 3 e 4 de Junho, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, em 

colaboração com as Divisões de Educação, Juventude e Ambiente da Câmara Municipal. 
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•Participação nas actividades desenvolvidas no Dia Mundial da Criança, no Rossio, através da 

realização da Exposição sobre o Projecto “Educação para a Cidadania”, desenvolvido com na 

Escola EB 1º Ciclo nº 14 de Aveiro por uma estagiária da Área de Tecnologias Educativas do 

Curso de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da 

Universidade de Coimbra;~ 

•Organização e Preparação da Festa de Natal da CPCJ de Aveiro que se realizou no dia 21 de 

Dezembro. 

•Organização e preparação de um almoço convívio com 15 jovens e 5 monitores, realizado no 

dia 15/08/03,  tendo em vista o apoio e acompanhamento do referido grupo, bem como, o 

reforço das competências pessoais e sociais da rede de proximidade estabelecida com os 

mesmos. 

 

Caracterização Processual da CPCJ de Aveiro em 2003  

EVOLUÇÃO DO Nº DE PROCESSOS DE 1992 A 2003 
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6.3.1.2. INTERVENÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA   

ACÇÃO: GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL (GIL) 

Descrição: Acompanhamento Psicológico e Aconselhamento  

• Individual a crianças e adultos residentes na Urbanização de Santiago; 

• Acompanhamento familiar e individual, no âmbito dos 31 Acordos de Promoção e de 

Protecção celebrados com a CPCJ de Aveiro, aos quais o GIL presta Apoio Técnico. 

•Desenvolvimento do Projecto “Hora dos Encontros” - actividades lúdico-pedagógicas que 

visam, sobretudo, a aquisição de competências pessoais e sociais, dirigidas a um grupo de 

crianças do 2º ciclo de Ensino Básico; 

• Articulação com a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Santiago, no âmbito do Projecto 

“Danças Urbanas”, no sentido de desenvolver actividades que promovam a valorização e 

integração de um grupo de alunos que apresentam comportamentos desadequados; 

• Deslocação a escolas do Concelho, no sentido de realizar avaliações psicológicas; 

• Atendimento aos munícipes residentes na Urbanização de Santiago; 

• Realização de visitas domiciliárias, no âmbito da articulação com a Divisão de Habitação 

Social; 

• Realização de reuniões mensais com as entidades que intervêm na Urbanização de Santiago, 

no sentido de partilhar informações e solucionar problemas, em parceria; 

•Colaboração na organização e divulgação das sessões de informação/formação – “Serões à 

Conversa ...” desenvolvida no âmbito do Projecto  “Educação para a Cidadania”. 

• Participação na organização da Festa de Natal da C.P.C.J. de Aveiro; 

 

6.3.1.3. INTERVENÇÃO COM GRUPOS VULNERÁVEIS  

ACÇÃO: Projecto Agir para Inserir  

O Projecto visa caracterizar os indivíduos que exercem a actividade de “arrumador” de forma 

não integrada, e que utilizam  o espaço público para receber valores pecuniários ajudando a 

estacionar veículos e outros que se encontrem em situação de exclusão social e profissional, 

contribuindo para a diminuição de comportamentos aditivos que atinge esta população. 

Objectivos: Enquadrar social e profissionalmente os “arrumadores” proporcionando-lhes 

qualificações profissionais adequadas ao exercício de uma actividade e despistar situações de 

risco relacionadas com o consumo de substâncias potenciadoras de dependência física e 

psicológica.  

Destinatários: Arrumadores de automóveis e outros indivíduos em situação de exclusão. 

Actividades: Atendimento semanal, dinamização de espaços de convívio e de acções de 

sensibilização para a frequência de formação profissional/emprego e encaminhamento para 

programas de desintoxicação. 
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Em parceria com: CAT, Florinhas do Vouga, CARDA, Centro de Saúde, IEFP (C. Formação e C. 

Emprego), PSP,CDSSS, Cáritas Diocesana.    

Descrição: Acompanhamento/encaminhamento Social Psicológico 

 •Visita ao Centro de Aconselhamento “AutoEstima” de Matosinhos, em  colaboração com a 

Junta de Freguesia da Vera Cruz; 

• Realização de 13 reuniões com o grupo de trabalho e com os parceiros, tendo em vista a 

elaboração do Projecto “Agir para Inserir”, consolidação das parcerias e desenvolvimento das 

acções dirigidas aos arrumadores;  

• Apresentação pública do Projecto “AGIR PARA INSERIR”, no Parque de Feiras e Exposições em 

27/02/03; 

• Acções de sensibilização aos arrumadores de automóveis, tendo em vista a sua integração 

profissional, encaminhamento médico e a prestação de apoio a nível habitacional, alimentar e 

higiénico; 

•Reformulação das fichas de caracterização da população - alvo, tendo em vista a permanente 

actualização de dados processuais; 

•Estudo de casos, com ilustração de situações concretas, tendo por fim a resolução das 

problemáticas apresentadas por alguns dos indivíduos abrangidos. 

•Avaliação das acções desenvolvidas e apresentação de resultados obtidos através da 

caracterização geral dos arrumadores, relativamente às suas necessidades vs apoios prestados; 

•Articulação com diversas entidades para a disponibilização de um espaço para o atendimento 

sistemático à população de Arrumadores, tendo sido cedidas instalações da “Vivenda Cunha”, 

edifício propriedade desta autarquia.  

•Realização de atendimento semanal, desde Novembro, às terças-feiras assegurado por 

Técnicos da IPSS Florinhas do Vouga, do Centro de Saúde e desta Divisão de Acção Social; 

•Acções de divulgação do Gabinete de Atendimento, junto da população de Arrumadores. 

 

 

6.3.1.4. PARCERIAS   

ACÇÃO: RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI) 

•Subscrição de Acordos de Programas de Inserção; 

Descrição: Participação nas reuniões semanais do Núcleo Executivo de Aveiro da Comissão 

Local de Acompanhamento (CLA) do Rendimento Social de Inserção, sob a coordenação do 

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro em parceria com as seguintes 

entidades: Centro de Saúde de Aveiro, CAE (Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar), IEFP 

(Centro de Emprego de Aveiro), Cáritas Diocesana de Aveiro e Florinhas do Vouga. 
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•Elaboração de listagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção com acções 

subscritas na área da educação que necessitam de apoio ao nível do transporte para frequentar 

os Cursos do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar; 

•Elaboração de informação para aprovação pelo executivo da Câmara relativamente à 

atribuição gratuita dos passes a 60 beneficiários;    

•Articulação com os Serviços de Transportes Urbanos de Aveiro para disponibilização dos 

respectivos passes. 

 

 

Acções subscritas por áreas de Janeiro a Outubro de2003 

 

•Avaliação da execução das acções subscritas nos Acordos de Inserção;  

 

 

159

9

186

61

304

328 Emprego
Form. Profissional
Educação
Habitação
Saúde
Acção Social

 

6.3.1.5. Outras Acções 

Acção: “Senda Gitana”  

DESCRIÇÃO: PROJECTO PROMOVIDO PELA CÁRITAS DIOCESANA DE AVEIRO DIRIGIDO À POPULAÇÃO DE ETNIA 

CIGANA QUE CONTA COM AS SEGUINTES PARCERIAS: CENTRO DISTRITAL  SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, 

ENSINO RECORRENTE E DE EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR, CENTRO DE SAÚDE, FLORINHAS DO VOUGA, PASTORAL 

DOS CIGANOS, JUNTA DE FREGUESIA DE ESGUEIRA E IEFP.    

• Articulação e colaboração para assegurar o desenvolvimento das acções programadas;  

• Contactos com a população dos bairros; 

• Participação em três reuniões de trabalho com a Equipa do Projecto para apresentação das 

actividades do e numa reunião de avaliação com os vários Parceiros;  
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•Articulação com diversos serviços camarários para assegurar a implementação das 

infraestruturas indispensáveis à prossecução das actividades e disponibilização de transportes; 

• Participação na Festa Encontro realizada no dia 6 de Junho para apresentação e oficialização 

do início do projecto, 

•Visita à Escola do 1º CEB da Quinta do Simão para participação na Festa de Natal realizada no 

dia 19 de Dezembro. 

 

Acção:“Dia Internacional do Idoso” – 01/10/03 

Descrição: Organização das comemorações do “Dia Internacional do Idoso” e realização de 

contactos com as várias IPSS´s para elaboração do plano de actividades e participação das 

mesmas nas respectivas actividades, que decorreram a 1 de Outubro. 

 

Acção:Projecto “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto para a Paz” 

Descrição: Participação em Reuniões 

• Reunião com a Cáritas Diocesana de Aveiro a 22/10/03, para apresentação do Projecto “10 

Milhões de Estrelas – Um Gesto para a Paz”; 

• Reuniões (três) de preparação do Projecto “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto para a Paz”, em 

colaboração com várias Instituições que integram a Comissão Organizadora, como sejam, a 

Cáritas, a Paróquia da Vera Cruz, o Centro Comunitário da Vera Cruz, o Corpo Nacional de 

Escutas, o Centro Universitário Fé e Cultura, a Pastoral Diocesana e a União das IPSS´s, 

realizadas a 10, 18 e 26 de Novembro, respectivamente. 

 

Acção“Dia Internacional da Família” – 15 de Maio de 2003 

Descrição: Organização de programa de actividades, no sentido de assinalar o Dia Internacional 

da Família em colaboração com as várias IPSS´s do Concelho de Aveiro; 

• Realização do programa na Biblioteca Municipal de Aveiro em colaboração com o Centro Social 

e Paroquial da Vera Cruz, Florinhas do Vouga, APPACDM, Centro Comunitário da Vera Cruz, 

Associação de Apoio ao Imigrante e Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado. 

 

Acção: Apoio aos estudantes dos PALOP 

Descrição: Visitas às habitações cedidas aos estudantes, sitas na Urbanização de Santiago nos 

blocos Nº 1 – 2º A e Nº 2 - 3º B, em colaboração com a Divisão de Habitação Social, com o intuito 

de proceder à actualização do levantamento das situações apoiadas ao nível do alojamento. 

• Continuação do processo de reorganização do apoio aos estudantes ao nível da alimentação, 

através da articulação com os Serviços Sociais e Serviços Académicos da Universidade de Aveiro, 

no sentido de obter a informação relativa ao aproveitamento dos estudantes, condições sócio-

económicas, etc. 
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Processo de reorganização para a atribuição do apoio alimentar no ano lectivo 2003/2004 

Total de pedidos para o ano lectivo de
2003/04
Alunos que frequentavam a UA e que
foram apoiados em 2002/03
alunos que mantêm as condições
exigidas
alunos que se tornaram não elegíveis

Alunos a frequentar o ISCAA

alunos que permanecem nas condições
exigidas
alunos que se tornaram não elegíveis

Alunos a frequentar o ISCAA

alunos não elegíveis

Total de pedidos deferidos

Total de pedidos indeferidos

 

 

6.3.2. DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  

 

6.3.2.1.PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

1.1 ACORDOS DE COLABORAÇÃO COM O INH 

 No âmbito dos Acordos de Colaboração com o INH, Instituto Nacional de Habitação, ao 

longo de 2003, deu-se continuidade ao recenseamento de famílias carenciadas a nível 

habitacional, nos termos regulamentados, para o efeito.  

 Neste sentido já foram realizados 33 inquéritos na Freguesia de S.Bernardo, 32 na   

Glória,41 em Santa Joana, 16 em Cacia e 10 em Esgueira.  

  

 

6.3.2.2. PROCURA DE HABITAÇÃO SOCIAL 

Ao nível da procura da Habitação Social tem-se dado continuidade à actualização do ficheiro de 

procura, através do qual é possível elencar as necessidades habitacionais do Concelho. 

Assim, decorrente do atendimento ao público e visitas domiciliárias, ao longo de 2003, 

preencheram-se 89 fichas sócio-económicas, distribuídas pelas seguintes freguesias, segundo o 

Tipo de Alojamento e Título de Ocupação. 
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Freguesia da Glória      
Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 9  Locação 5 

Anexo 1  Coabitação com familiares 1 

Barraca   Ocupação Precária 3 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função 1 

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 10 

Total 10    

               

 

Freguesia de Esgueira      
Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 13  Locação 10 

Anexo  4  Coabitação com familiares  1 

Barraca    Ocupação Precária  10 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína  2  Habitação de Função  

Sótão  2  Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 21 

Total 21    

 

 

Freguesia de Cacia  
Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 3  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária 1 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função 1 

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 3 

Total 3    
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Freguesia de Aradas 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 7  Locação 4 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária 4 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão 1  Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 8 

Total 8    

             

 

Freguesia de Santa Joana 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 12  Locação 4 

Anexo  4  Coabitação com familiares 3 

Barraca   Ocupação Precária 8 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína  1  Habitação de Função 2 

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 17 

Total 17    

 

 

Freguesia de Vera-Cruz 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 6  Locação 5 

Anexo 1  Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária 6 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína 2  Habitação de Função  

Sótão 2  Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 11 

Total 11    
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Freguesia de Oliveirinha 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 5  Locação 5 

Anexo 1  Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária 3 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína 1  Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave 1  Outros  

Acção de Despejo   Total 8 

Total 8    

 

 

Freguesia de Eixo 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 3  Locação 2 

Anexo 1  Coabitação com familiares 1 

Barraca   Ocupação Precária 1 

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 4 

Total 4    

 

 

Freguesia de S. Bernardo 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia   Locação 1 

Anexo 1  Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão    Locação com Hóspedes 

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 1 

Total 1    
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Freguesia de Eirol 
Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 1 

Total 1    

 

 

Freguesia de Requeixo 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 1 

Anexo   Coabitação com familiares  

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 1 

Total 1    

 

 

Freguesia de Nariz 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação  

Anexo   Coabitação com familiares 1 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão 1  Locação com Hóspedes 1 

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 2 

Total 2    
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Freguesia de S. Jacinto 

Tipo de Alojamento Nº de Pedidos  

 

Título de Ocupação Nº de situações 

Prédio ou Moradia 1  Locação 1 

Anexo 1  Coabitação com familiares 1 

Barraca   Ocupação Precária  

Falta de Habitação   Sublocação  

Habitação em Ruína   Habitação de Função  

Sótão   Locação com Hóspedes  

Cave   Outros  

Acção de Despejo   Total 2 

Total 2    

 

  

 

Verifica-se que, durante o ano de 2003, o maior número de pedidos de habitação social, 

através do preenchimento de fichas sócio-económicas, diz respeito às Freguesias de Esgueira 

(21), Santa Joana (17), Glória (10), Vera-Cruz (11), Aradas e Oliveirinha (8), seguidamente, as 

Freguesias de Eixo (4) Cacia (3), S.Jacinto (2), Nariz (2). Relativamente às Freguesias de 

S.Bernardo, Eirol, e Requeixo, apenas, foi preenchida uma ficha sócio-económica por Freguesia. 

De referir a inexistência de pedidos de habitação relativamente à Freguesia de Nª Sra. de 

Fátima. 

 É de referir que as famílias que têm sido objecto de recenseamento no âmbito dos 

Acordos de Colaboração com o INH não estão contempladas neste registo informativo, pois a 

elegibilidade para o realojamento, de acordo com o tipo de alojamento tipificado  pelo INH, 

pressupõe a demolição do imóvel. Assim, aquando a conclusão do processo, serão dados a 

conhecer os respectivos resultados.  

  

6.3.2.3. LEVANTAMENTO DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ILHA DO CANASTRO, PATRIMÓNIO 

DOS POBRES E LUGAR DA COVA-AGRAS DO NORTE 

Foi efectuado o levantamento das famílias residentes na Ilha do Canastro, Património dos 

Pobres e Lugar da Cova-Agras do Norte, tendo-se constatado que residem nestes aglomerados 

de construções degradadas 26 famílias; 10 no Bairro  Património dos Pobres; 7 na Ilha do 

Canastro e 9 no Lugar da Cova –Agras do Norte. 

  

6.3.2.4. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

            NOVO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DO CAIÃO  

Foram atribuídas as 9 habitações do Empreendimento Habitacional do Caião. O 

Empreendimento, revela, pela funcionalidade e conforto uma nova imagem dos Projectos de 

Construção de Habitação Social. 
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O Empreendimento está localizado na Rua Vasco da Gama, nº 10, Freguesia de Santa Joana e é 

constituído por 4 pisos; o Rés-do-Chão integra uma divisão ampla onde irá funcionar um ATL e 

um Gabinete de Intervenção Local; o 1º Piso  3 habitações, 2 T3 e 1 T2; o 2º Piso, 2 T2 e 1 T4 e 

o 3º Piso com 2T2 e 1T4. 

Efectuaram-se, ainda, 5 realojamentos de famílias com graves carências habitacionais 

consideradas em “Situação de Emergência”. 

 

Urbanização Social Nº Realojamentos 

Santiago 5 

Novo Empreendimento Habitacional do Caião 9 

Total 14 

 

  

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA FUTURO REALOJAMENTO 

Foram, ainda, propostas e consideradas em Reunião de Câmara 6 “Situações de Emergência”, 

que, oportunamente, serão objecto de realojamento, distribuídas pelas seguintes Freguesias: 

Freguesia Nº de Situações de Emergência 

Santa Joana 1 

Aradas 1 

Glória 2 

Esgueira 2 

Total 6 

 

 

 

6.3.2.5.  GESTÃO SOCIAL E ECONÓMICA DOS COMPLEXOS HABITACIONAIS 

 A área da habitação exige uma intervenção quotidiana particularmente incisiva, pois 

esta representa, por si só, uma dimensão central na estruturação da vida das populações.  

 

URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO 

GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL 

 A dimensão, a heterogeneidade de classes sociais e de etnias e todo um conjunto de 

problemáticas sociais identificadas na Urbanização de Santiago e, por vezes, transversais a 

outros bairros, potenciam a coexistência de problemas sociais a que cada vez mais é necessário 

dar resposta. Assim e decorrente desta necessidade nasceu o Gabinete de Intervenção Local, o 

qual tem assumido um papel preponderante na criação de relações de proximidade entre os 

moradores e a Autarquia, o que, certo modo, facilita a intervenção social dos técnicos, através 

de respostas mais eficazes face aos problemas apresentados pelos moradores. 
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“SERÕES Á CONVERSA”  

Participação, em parceria com a Divisão de Acção Social, nos “Serões à Conversa” que tiveram a 

participação de pais de alunos da Escola do 1º Ciclo nº14 de Aveiro e moradores residentes na 

Urbanização de Santiago. A iniciativa foi dinamizada por Técnicos do Centro de Saúde de Aveiro 

e teve como objectivo principal a prevenção de doenças, acidentes, cuidados de higiene estilos 

de vida mais saudáveis, promovendo, assim, estilos de vida mais saudáveis. 

 

 

No que se refere às questões inerentes à construção de pré-fabricação ligeira, foram efectuadas 

diligências no sentido de se proceder à resolução de problemas apresentados sobre deficiências 

nalgumas habitações.  

“COLORIR O VERÃO” 

Participação, em parceria com a Divisão de Acção Social e Associação de Pais da escola nº 14 de 

Aveiro, num programa de actividades lúdico-pedagógicas  diversificadas destinado a 25 jovens 

com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos e que durante o período de férias lectivas 

não frequentaram outro equipamento dirigido à população infanto-juvenil. 

 

“MAGUSTO COMUNITÁRIO EM SANTIAGO” 

Participação, em parceria com a Instituição “Florinhas do Vouga” num Magusto Comunitário 

realizado no âmbito da comemoração do “Dia de S.Martinho” o qual teve lugar no Anfiteatro da 

Urbanização de Santiago e cujo objectivo foi promover o convívio entre a população, 

instituições e serviços. O Magusto contou, ainda, com um programa de animação, através da 

demonstração de uma Aula de Aeróbica, Capoeira, Danças e Cantares “Senda Gitana” e Tuna de 

Santa Joana. 

“REFLECTIR SANTIAGO” 

 Participação, em duas reuniões, promovidas pela Divisão de Educação, na Escola nº 14 

de Aveiro, que contou com a presença de diversas entidades que intervêm directa ou 

indirectamente em Santiago e teve como objectivo a promoção da discussão e reflexão das 

diversas problemáticas sociais bem como a apresentação de propostas de intervenção 

consertadas entre as várias entidades presentes. 

 

URBANIZAÇÕES UNIFAMILIARES DE MATADUÇOS, TABOEIRA, EIXO, QUINTÃS, S.JACINTO E EIROL 

Relativamente às Urbanizações Unifamiliares a intervenção, ao longo do ano de 2003, incidiu 

sobre as questões que se prendem com a conservação e manutenção das habitações, bem como 

sobre a regularização da titularidade das habitações; 

Na perspectiva de delinear estratégias de intervenção para o bairro da Quinta da Bela-Vista 

foram efectuados contactos com o representante dos moradores a fim de se proceder ao 

levantamento mais exaustivo das preocupações sentidas pela população residente neste bairro.  
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De referir que foram efectuadas informações e articulação intradepartamental tendo em vista a 

regularização do Bairro do Paço, nomeadamente, o Loteamento, Registo Predial e Matricial sem 

o qual os moradores que já liquidaram a Propriedade Resolúvel não podem proceder ao registo 

das habitações em seu nome. 

Ainda relativamente aos monoblocos pré-fabricados foram registadas e solicitadas as 

respectivas reparações referente a deficiências que se prendem, essencialmente, com 

infiltrações de humidade e problema nas coberturas. 

 

GESTÃO ECONÓMICA 

No âmbito da gestão económica das diferentes urbanizações, efectuaram-se as seguintes 

diligências: 

6.3.2.6. RENDIMENTO SOCIAL de INSERÇÃO 

No âmbito do apoio que esta Autarquia tem vindo a prestar, aos estudantes oriundos 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, ao nível da cedência de alojamento, foram 

introduzidas alterações, tendo sido definidos critérios para o efeito. Pretende-se com a 

reorganização do processo proporcionar a oportunidade a outros alunos, Palop, interessados em 

usufruir deste tipo de apoio. Assim, cessou o apoio a 11 alunos que não revelaram 

aproveitamento escolar, registando mais de duas reprovações. 

 

Sistematização de toda a informação referente a moradores com rendas em atraso no período 

compreendido entre 1991 e Julho de 2003; 

Envio de ofício aos moradores, mensalmente, que não procede ao pagamento da renda no prazo 

estipulado, a advertir da necessidade do cumprimento da obrigação do pagamento da renda e 

das consequências que daí podem advir. 

Contacto directo com os moradores com rendas em atraso a fim de os sensibilizar para a 

apresentação de Planos de Liquidação das dívidas; 

Reavaliação mensal das rendas dos moradores que, comprovadamente, se encontram em 

situação de Desemprego, Baixa Médica e cumprimento de Serviço Militar Obrigatório; 

 

No âmbito dos Processos de Rendimento Social de Inserção, procedeu-se ao 

acompanhamento de 8 processos familiares. Destes, 5 dizem respeito a famílias residentes nos 

monoblocos implantados nas Agras do Norte e 3 correspondem a famílias residentes na 

Freguesia de S.Jacinto. 

 

6.3.2.7. ESTUDANTES PALOP 
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6.3.2.8. EXECUÇÃO DE MATERIAIS SOBRE A TEMÁTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO 

DE AVEIRO 

“Habitação Social e Estigmas – Vivências de moradores do Bairro de Santiago” realizado 

pela aluna Sílvia Manuela Mónica Ribeiro do Curso Superior de Serviço Social do Instituto 

Superior  Miguel Torga, no âmbito do estágio curricular sob a orientação da Chefe de Divisão da 

Habitação Social. 

“Condições de Habitabilidade e Quadros de Vida”,  elaborado pelo Grupo de Trabalho 

da habitação, do qual faz parte a Chefe de Divisão de Habitação Social, do Programa Rede 

Social no âmbito da elaboração do Diagnóstico do Concelho de Aveiro. 

 

Acção de Formação em “Mediação Familiar”, promovida pelo Núcleo da Rede Europeia Anti-

Pobreza de Aveiro que teve como objectivo a aquisição de novas estratégias de actuação de 

forma a potenciar uma melhor intervenção social junto das famílias. Participação de uma 

Técnica de Serviço Social. 

 

• Realização de contactos com o CAE Aveiro - Centro de Área Educativa de Aveiro no 

sentido de estabelecer parcerias com os projectos de saúde, promovidos pelas Escolas 

Promotoras de Saúde do Concelho; 

6.3.2.9. ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA TEMÁTICA  DA HABITAÇÃO SOCIAL 

“Encontro sobre “Habitação Social” – Vivências em Bairros Municipais, promovido pela 

Câmara Municipal de Coimbra. Este encontro teve como objectivo a partilha de questões ligadas 

à habitação social e realojamento de famílias de etnia cigana. Participação de duas Técnicas de 

Serviço Social. 

“Encontro sobre “Re-pensar a Habitação Social”, promovido pelo Núcleo da Rede 

Europeia Anti-Pobreza de Coimbra. Teve como objectivos promover a discussão à volta da 

Habitação Social, procurando reflectir sobre as formas de acesso a uma habitação decente por 

parte de todos e quais as competências e qualificações que os agentes sócio-institucionais 

devem desenvolver para uma melhor intervenção neste domínio. Participação de duas Técnicas 

de Serviço Social. 

 

6.4. - SAÚDE 
___________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Das actividades desenvolvidas, destacam-se as seguintes: 

 

• Colaboração com a Comissão Distrital da Luta Contra a Sida, nas várias actividades 

relacionadas com a exposição denominada “SIDA IMAGENS DISPERSAS... UMA SÓ 
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REALIDADE”, alusiva aos 20 anos de Luta Contra a Sida, que conta com o apoio da 

UNAIDS/ONUSIDA; 

• Participação na divulgação de publicações sobre a temática da SIDA; 

• Continuação da colaboração com o Centro de Saúde de Aveiro na execução do projecto 

“SAÚDE ORAL”; 

• Preparação das actividades a desenvolver no dia dedicado à Saúde, dia 7 de Janeiro de 

2003, na Freguesia de Cacia, no âmbito da Presidência Aberta; 

• Participação em diversas reuniões de coordenação relativas ao projecto “GABINETE DE 

SEXUALIDADE JUVENIL”; 

• Acompanhamento dos processos inerentes à construção das novas instalações dos Centro 

de Saúde de Santa Joana e Centro de Saúde de Esgueira; 

• Elaboração, acompanhamento e coordenação do projecto “AGIR PARA INSERIR”, 

projecto este vocacionado para a resolução do problema dos arrumadores. Este 

projecto encontra-se em fase de estruturação e é da responsabilidade conjunta dos 

Pelouro da Saúde, Divisão de Acção Social e Polícia Municipal; 

• Apoio ao projecto “GABINETE DE SEXUALIDADE JUVENIL”, promovido pela Sub-Região de 

Saúde de Aveiro, projecto este que conta também com a colaboração de outras 

entidades, a saber IPJ -  Instituto Português da Juventude e Universidade de Aveiro; 

• Lançamento do projecto “VIVER COM QUALIDADE”, projecto este desenvolvido pelo 

Pelouro da Saúde em parceria com a Liga dos Amigos do Coração – Aveiro; 

• Apoio à realização de um rastreio aos factores de risco (Tensão Arterial, Diabetes e 

Colesterol), promovido por um grupo de estagiárias de enfermagem. Esta actividade 

teve lugar nos dias 5,6 e 7 de Abril de 2003 no Parque de Exposições de Aveiro; 

• Apoio à realização de uma actividade de controlo de peso e massa muscular, destinada 

à população em geral, promovida pela Clínica PERSONA. Esta actividade teve lugar no 

dia 6 de Abril no Parque de Exposições de Aveiro; 

• Apoio à realização de um rastreio aos factores de risco (Tensão Arterial, Diabetes e 

Colesterol), no âmbito do projecto “VIVER COM QUALIDADE”. Esta actividade teve lugar 

nos dias 11 e 23 de Abril de 2003 no Parque de Exposições de Aveiro; 

• Realização de contactos com o Centro de Saúde de Aveiro e Serviços Sociais da 

Universidade de Aveiro com o intuito de esclarecer que tipo de apoio médico-social que 

alunos bolseiros usufruem; 

• Comemoração do Dia Mundial da Saúde, a 7 de Abril. Neste dia, realizou-se na Freguesia 

de Santa Joana, no âmbito da Presidência Aberta, um rastreio aos factores de risco e 

uma sessão, subordinada ao tema “Prevenção de Doenças Cardiovasculares”; 

• Montagem de jogos insufláveis com o intuito de fomentar a actividade física. Esta 

actividade realizou-se num sábado, dia 17 de Maio, no Rossio; 
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• Organização de um passeio de cicloturismo, realizado num domingo, dia 18 de Maio. 

Nest actividade, foi disponibilizada uma carrinha para acompanhar os participantes ao 

longo do percurso e foi fornecido um lanche a todos os participantes; 

• Rastreio aos factores de risco (Tensão Arterial, Diabetes e Colesterol) nos dias 20, 24 e 

28 de Maio na Sede da Junta de Freguesia de S. Bernardo, no Mercado Municipal de 

Santiago e na Sede da Junta de Freguesia de Cacia respectivamente.  

• Participação no “Dia Sem Carros – 22 de Setembro” com a disponibilização de dois 

postos de atendimento aos Munícipes para rastreio da tensão arterial. Foram atendidas, 

durante este dia, cerca de 700 pessoas;  

• Participação no XIV Congresso Internacional sobre Saúde/Qualidade de Vida/Direitos 

Humanos que se realizou nos dias 20 e 21 de Novembro de 2003, em Lisboa; 

• Criação, conjuntamente com a Divisão de Acção Social, do Gabinete de Acção Social, 

estrutura de apoio a indivíduos que exercem a actividade de arrumador; 

 

 

6.5.1.1 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

 

Descrição:  Acompanhamento e elaboração de pareceres dos documentos finais do Plano.  

• Participação semanal nas actividades do Gabinete de Acção Social. 

 
 

 

 

6.5. - PLANEAMENTO, HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA 
___________________________________________________________________________ 

6.5.1. PLANEAMENTO 

Acção / Actividade desenvolvida: PIO - Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro 

Descrição:          Acompanhamento e análise do relatório da segunda fase.  

Acção / Actividade desenvolvida: PORNDSJ - Plano Ordenamento Reserva Natural das Dunas 

de S. Jacinto 

 
Processo de discussão pública em curso.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: PUCA - Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro 

Descrição:  No âmbito do processo de acompanhamento dos Planos Municipais de Ordenamento 

do Território, nos termos do art.º 75 do D.L. n.º 380/99 de 22 de Setembro, a Câmara Municipal 
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promoveu uma reunião com as Entidades representativas na área de intervenção do Plano, na 

qual foram apresentadas e explanadas as grandes opções do Plano, tendo sido abordadas as  

diferentes fases de elaboração e fundamentando as soluções propostas, formalmente expressas 

na Planta de Zonamento. Para emissão do respectivo parecer foram distribuídos os elementos 

fundamentais do Plano. 

Após a recepção dos pareceres foram promovidas reuniões com os técnicos da DRAOT - C, no 

sentido de dar resposta às solicitações das Entidades que através do parecer emitido 

formularam  observações e sugestões. Seguidamente a DRAOT - C deverá elaborar parecer 

escrito, sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis e sobre a 

adequação e conveniência das soluções propostas.  

Com o objectivo de dar a conhecer às Juntas de Freguesia com limites administrativos incluídos 

na área do Plano, realizaram-se sessões de trabalho entre aquelas autarquias, a equipa autora e 

técnicos do Departamento de Planeamento, para dar a conhecer as alterações às propostas 

decorrentes dos pareceres da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, bem 

como outros assuntos, que entendessem por bem colocar.  

Face às alterações ocorridas no território desde a última proposta de zonamento elaborada, 

efectuamos uma análise pormenorizada assinalando: 

As incongruências verificadas ao nível das tramas propostas; 

As discrepâncias entre o zonamento proposto e os novos programas e estudos em 

desenvolvimento; 
Os ajustamentos necessários às vias estruturantes em construção ou em fase de projecto; 
Estão agora a ser elaborados trabalhos de actualização e correcção da Cartografia e de 

compatibilização de formatos digitais apresentados pela equipa e os utilizados pelos Serviços 

Camarários.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor do Centro 

Descrição:  Acompanhamento de processos de licenciamento na área do Plano  de  Pormenor,   

bem  como  do   desenvolvimento  dos   estudos         de arranjos exteriores em elaboração na 

Divisão de Arquitectura, no âmbito do cumprimento dos objectivos do Plano.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor de Sá Barrocas 

Descrição: Continuação do tratamento da informação contida em processos de licenciamento de 

obras particulares e aferição das peças desenhadas. 
 
Fornecimento de elementos desenhados actualizados e acompanhamento de processos de 

licenciamento na área, enquadrados na estrutura viária existente, pormenorizando as soluções 

urbanas preconizadas no estudo. 

Reuniões com os munícipes interessados nomeadamente os referentes à Empresa FAPRIL.  
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Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor da Baixa de Santo António 

Continuação da elaboração dos Projectos de infra-estruturas do Plano e estudos para simulação 

de uma Perequação.  

Apreciação e discussão dos elementos enviados. 

 

Descrição:  O processo encontra-se na DGOTDU e aguarda-se a sua ratificação em conselho de 

Ministros.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mamodeiro 

Poente 

Descrição:    Aguarda-se parecer do ICOR sobre o ultimo traçado da variante às EENN 235 / 

335 e ligação à auto-estrada. 
 
Análise e informação de processos de licenciamento de obras particulares na área territorial do 

plano. 

Reunião de acompanhamento com o Núcleo Operativo da DRAOT - C - Eng.º Vítor Pereira para 

organização dos elementos finais para envio às entidades. 
 

 

Acção / Actividade desenvolvida: PP - Pormenor do Parque ( Estádio Mário Duarte ) 

Descrição:        Desenvolvimento dos estudos de análise e caracterização que sustentam e 

orientem a elaboração da proposta do plano. 
 
Promoção de reuniões de trabalho para discussão e análise do programa e das soluções 

urbanísticas desenvolvidas. 
 
Envio dos elementos do Plano já desenvolvidos, para análise pela Comissão Eventual de 

Acompanhamento do Plano da Assembleia Municipal. 
 

Promoção da audição das várias entidades com interesses a ponderar na área de intervenção, 

através de reunião conjunta, no âmbito da qual foi feita a apresentação do plano e distribuídos os 

elementos que o constituem, para posterior emissão do respectivo parecer. 

Recolhidos os vários pareceres, efectuaram-se as alterações correspondentes e foi elaborado 

um documento que compila estes pareceres  e  os  consequentes  comentários. Este  documento  

foi   enviado para a Direcção Regional de Ordenamento do Território do Centro para emissão de 

parecer final. 

Após este parecer final o plano ser posto a discussão pública nos termos do n.º 3 do art.º 77 do 

DL n.º 380 / 99 de 22 de Setembro.  

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo urbanístico de requalificação da EN 109 

Descrição:  Acompanhamento do Estudo Urbanístico de Requalificação da EN 109 e sua 

articulação com o PUCA e demais estudos em elaboração. 

Informação de processos de licenciamento nesta área territorial.  
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Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo urbanístico da Área envolvente à Nova Estação 

de Aveiro 

Descrição:     Apresentação e aprovação da versão final do estudo em reunião camarária; 

acompanhamento de processos de licenciamento nesta área. 
 
Participação em reuniões com a REFER de compatibilização de traçados e implantações de 

edifícios na área.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Área envolvente à Avenida de 

ligação da variante às EENN 235 / 335 ao Centro Cívico de S. Bernardo 

Descrição:      Desenvolvimento da estrutura relativa aos espaços livres e construídos, de 

carácter  público  e privado na área  adjacente  á  igreja de  S. Bernardo , no âmbito do “Estudo 

Urbanístico  da Área envolvente à Avenida de ligação da variante às EENN 235 / 335 ao Centro 

Cívico de S. Bernardo” 

Desenvolvimento de soluções pontuais para resposta e acompanhamento de processos de 

licenciamento de construções ou de operações de loteamento.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Área envolvente ao Centro Social 

de Azurva 

Descrição:      Análise das condicionantes  gerais para a elaboração de uma proposta de 

ordenamento para a área envolvente ao centro social de Azurva  e da zona habitacional dos 

Montes de Azurva.  

• Alteração do Perfil Transversal do arruamento existente com introdução de placa central, 

passeios laterais e pistas cicláveis; 

Paralelamente, elaborou-se uma proposta de ocupação que pretende organizar e definir uma 

malha urbana para a área envolvente. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Alameda da Universidade na 

Agra do Crasto 

Descrição:  Elaboração de uma proposta de traçado de uma Avenida de ligação na Agra de 

Castro. Esta avenida irá permitir: 

• Estabelecer uma ligação entre a Universidade e a EN 109; 

• Articular e potenciar as ligações entre a Universidade e a Cidade 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Ligação viária Alternativa ao 

actual acesso à Fábrica PORTUCEL 

Descrição: Estudo relativo à ligação viária alternativa ao actual acesso à fábrica PORTUCEL, 

desenvolvendo-se a partir da EN109, e avaliação com os intervenientes.  
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Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Zona Sudeste de Cacia 

Descrição:    Elaboração de estudo urbanístico global para a zona a sudeste de Cacia, que 

determina a estrutura viária e define um alinhamento da implantação das construções que sirva e 

oriente o processo de gestão desta área.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico do Vale da Barrega - Carril 

Descrição:   Elaboração de uma nova proposta de localização e implantação da nova capela da 

Quinta do Picado, face aos terrenos apresentados pela comissão fabriqueira, enquadrando os 

licenciamentos existentes na área envolvente. 

Acompanhamento de processos de licenciamento nesta área.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico das Agras do Norte 

Descrição:         Informação de processos de licenciamento, enquadrados na estrutura viária 

existente e proposta, pormenorizando as soluções urbanas preconizadas no estudo. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Avenida de Santa Joana 

Descrição:  Experimentação de diferentes soluções de ocupação marginal ao longo da avenida e 

a sua interligação com as malhas urbanas envolventes.  

Deliberada APROVAÇÃO da Proposta em RCMA a 18.12.2003 

Análise e informação de processos de licenciamento de obras particulares na área territorial do 

estudo. 

Descrição: Reunião e análise de elementos sobre o local, e experimentação de diferentes 

soluções de ocupação e concepção dos espaços urbanos. 

 

 
Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico do Seixal 

Acção / Actividade desenvolvida: Proposta de Requalificação do Centro Urbano da Freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima 

Descrição:       Reunião e análise de elementos sobre o território e visita ao local. 

Definição de estratégia de intervenção identificando eixos e pequenos núcleos urbanos a 

requalificar. 

Elaboração de peças desenhadas relativas à Proposta de Requalificação Urbana do Centro para 

apresentação em Reunião de Câmara / Presidência Aberta a 16.02.2004, 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Carta Educativa 

Descrição:  Tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos no quadro de 

desenvolvimento demográfico e sócio-económico do município deu-se início ao processo de 

elaboração da carta educativa  enquanto instrumento de planeamento e ordenamento 

prospectivo de edifícios e equipamentos educativos. 
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Neste âmbito, foram realizadas diversas reuniões interdepartamentais com o objectivo de 

definir a metodologia de elaboração do documento.   

Foi já elaborada uma proposta de reordenamento da rede escolar do ensino básico.  

 
Acção / Actividade desenvolvida: Projecto do Mercado Manuel Firmino 

Descrição:  Elaboração do projecto de execução para a obra.  

 

 

• Ligação Ferroviária de Aveiro - Plataforma Multimodal de Cacia/ Ramal Ferroviário de 

acesso ao Porto de Aveiro - Consulta Pública do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental; 

• Cadastro da rede de águas pluviais municipal.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: Página da Câmara na Internet 

Descrição:  Fornecimento de elementos relativos às actividades desenvolvidas pelo 

departamento  para divulgação na página e prestação das  informações e 

esclarecimentos solicitados.  

 

Acção / Actividade desenvolvida: Concursos 

Descrição: 

• Concurso limitado por prévia qualificação do estudo de viabilidade de construção do 

acesso rodoviário a S. Jacinto; 

• Concurso para a elaboração do projecto para a escola superior de saúde promovido pela 

Universidade de Aveiro; 

• Concurso Público para a elaboração do Projecto de Atravessamento pedonal da Avenida 

Artur Ravara; 

• Concurso de ideias “Celebração das Cidades”, promovido pela União Internacional de 

Arquitectos. 

Acção / Actividade desenvolvida: Outros Projectos 

Descrição:  

• Mapa de Ruído – acompanhamento da sua elaboração; 

• Projecto de Requalificação da Pista de Remo de Aveiro - Acompanhamento da visita da 

Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental; 

 

 

6.5.1.2. DIVISÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 

No âmbito desta Divisão destacam-se as seguintes actividades:  
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NEGOCIAÇÕES / AQUISIÇÕES 

• De diversos terrenos para a implementação de diversas obras e dar continuidade a 

outras, nomeadamente: 

- Terrenos para a implementação do Estudo Urbanístico das Agras do Norte; 

- Terrenos destinados à Ponte do Outeiro. 

 

- Terrenos na área envolvente ao Tir-Tif; 

- Terrenos para o Parque de Feiras e Exposições; 

- Terrenos para as diversas Centrais Elevatórias dos S.M.A.; 

- Terreno em Aradas; 

- Terreno na Zona Industrial de Taboeira; 

- Terrenos para o Pavilhão Desportivo da Escola Aires Barbosa; 

- Terrenos destinados ao Quartel dos Bombeiros Novos; 

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS 

• Elaboração de vários loteamentos municipais, necessários à conclusão de diversas 

negociações em curso; 

• Plano de Pormenor do Centro; 

• Área envolvente à C+S de S.Bernardo; 

• Área envolvente à C+S de Aradas; 

 

• Estudos Urbanístico (Rua do Sacobão, Lugar das Azenhas de Baixo, entre outros). 

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. 

HASTAS PÚBLICAS 

• Terrenos na Zona Industrial de Taboeira; 

• Terreno em Azenhas de Baixo. 

 

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”, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. 

 

TOPONÍMIA 

• Informação de processos e serviços de toponímia (denominação de arruamentos, 

atribuição de números de polícia e colocação de placas toponímicas). 
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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 

• Colaboração e articulação com a Direcção de Finanças face à Reforma da Tributação 

do Património (IMI e IMIT); 

• 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; 

• Desafectação de Domínio Público, da Reserva Agrícola Nacional e desvio de Linhas de 

Água; 

• Apoio à Divisão de Notariado, S.M.A.S., S.M.A.S., D.P.G.O.M. 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; 

• Participação no Salão Imobiliário/2003 – FIL – Parque das Nações, Lisboa. 

 

 

Projecto de Arranjos Exteriores. 

 

6.5.1.3. GABINETE DE PROJECTOS ESPECIAIS  

 

Praça do Peixe – Projecto de Reabilitação 

Acompanhamento da obra 

Desenvolvimento do projecto, nomeadamente: Bancas para venda do Peixe; 

pormenorização da cobertura em cobre; pormenorização para instalação do elevador; 

projecto de segurança; alteração ao vão de escadas para introdução de equipamento; 

modulação das chapas de revestimento dos sanitários públicos; 

Concurso para a atribuição do Restaurante da Praça do Peixe 

 

Centro Cultural de Esgueira 

Acompanhamento da obra 

Desenvolvimento do projecto, nomeadamente: 

Alterações para adaptação ao novo projecto de AVAC; criação de sancas de iluminação 

na sala de exposições; alterações ao projecto necessárias à introdução de um elevador 

exterior e panorâmico. 
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Irmandade de Sta Joana 

Estudos para a viabilidade de construção do edifício sede, no seguimento da pérgola da 

Sé; 

 Projecto base 2D e 3D 

 

Quiosque de Informação da Polis 

 Ante projecto 2D e 3D 

Museu da Répública 

 

 Estudos para o desenvolvimento de um quiosque de informação 

 Programa base 

 Acompanhamento do desenvolvimento pela Larus 

 

Taxi Marítimo 

 Estudos para o design dos futuros taxis da ria 

 Programa base 

 

Canal da Praça do Peixe 

 Estudo para o tratamento de imagem das construções marginais ao canal 

 Levantamento fotográfico por quarteirão e unidade tipológica. 

 

Buga  

 Apresentação do projecto segundo solicitações nomeadamente das Câmaras Municipais 

de Matosinhos, Oeiras e Setúbal 

 

 Apoio nas exposições de Graça Morais e Lauro Conrado 

 Avaliação das obras necessárias na galeria dos Morgados da Perdicosa com vista a 

instalação da Aveiro Arte 

 

EMA – Apoios diversos, nomeadamente: 

 Exposição do Estádio Municipal na Feira de Março; 

 Concurso de Sinalética para o novo estádio 

 Concurso de Mobiliario para o novo estádio 

 Preparação da festa de inauguração 

Bairro da Misericórdia 

 Informações a munícipes 

 Informações para a divisão de obras municipais 
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Iluminações de Natal 

 Preparação do Concurso 

 Acompanhamento da montagem 

 

 

6.5.2. - GESTÃO URBANÍSTICA 
A tendência regressiva da economia Nacional reflecte-se no movimento registado no 

Departamento sendo um dos indicadores que melhor traduz o comportamento da economia 

local, que acompanha os indicadores Nacionais. 

O sector da construção civil é, inevitavelmente, dos primeiros sectores a serem 

afectados, quando há uma quebra económica do País. Com efeito, continua a verificar-se, tal 

como aconteceu no ano 2002, uma retracção dos investidores e uma maior cautela por parte 

dos particulares em assumir novos compromissos. 

No entanto, a quebra sentida é ligeira não se podendo dizer que tenha havido uma 

redução significativa do movimento de processos no serviço.  

Da análise realizada ao gráfico que a seguir apresentamos, podemos verificar o número 

de requerimentos que deram entrada ao balcão da Divisão Administrativa, no decorrer do ano 

transacto. 

EVOLUÇÃO TOTAL DE REQUERIMENTOS 

6913

6878 7569

2001 2002 2003

 

 

O balcão da Divisão Administrativa do Departamento atende em média 90 pessoas por 

dia, entre pedidos de informações, cópias de licenças de ocupação, consulta de processos de 

obras e entrega de requerimentos/pedidos. Os requerimentos entrados ao balcão representam 

na maioria dos casos projectos de arquitectura ou de loteamento e na fase seguinte do pedido 

de licenciamento de projectos de especialidades. Em média dão entrada 25 requerimentos por 

dia. 
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ALVARÁS DE LICENÇA EMITIDOS EM 2002 E 2003

Alv. de licença de ocupação Alv. de licença de construção

 
O gráfico acima reflecte o número de licenças de utilização emitidas, ou seja, obra 

concluída e, permite constatar igualmente, uma ligeira quebra em relação ao ano transacto. 

 

No ano de 2003 foram emitidas 752 licenças de construção e 1379 licenças de 

ocupação, distribuídas pelas diferentes freguesias, de acordo com o gráfico seguinte. As 

diferenças populacionais e de crescimento são patentes entre as diversas freguesias, face à 

diversidade do espaço urbano ou urbanizável existente e à localização geográfica face ao 

Centro Urbano. 

 

LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS POR FREGUESIA NO ANO DE 2003

EIROL                                   NARIZ                                   

REQUEIXO                                S. JACINTO                               

N. SR.ª DE FATIMA                         GLÓRIA                                  

S. BERNARDO                              EIXO                                    

OLIVEIRINHA                             SANTA JOANA                             

VERA CRUZ                               ARADAS                                  

CACIA                                   ESGUEIRA                                

 

Pág. 110  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

A diversidade patente no Concelho entre freguesias reflecte-se no movimento de 

requerimentos registados, ou seja, existem freguesias consideradas como grandes motoras do 

crescimento urbano e populacional, por se localizarem na periferia ou no próprio Centro 

Urbano, com boas acessibilidades e com capacidade de resposta em termos de solo livre, o que 

se traduz em factores de crescimento.  

Esta diferença não sofreu alterações significativas em relação aos anos anteriores, 

preservando-se as características do território e a riqueza ambiental dos solos protegidos 

(Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Zona Agrícola e Florestal). 

No decurso de um pedido de licenciamento de obras particulares há ainda 

procedimentos especiais, ou seja, operações urbanísticas cujo projecto carece de aprovação da 

administração central. Neste âmbito, foram elaborados 1190 ofícios para entidades externas 

(em média 99/ mês), tais como: 

No culminar de um procedimento administrativo é sempre condição dar conhecimento 

ao requerente do teor da Decisão Superior. Em face desta situação foram executadas e enviadas 

pelo correio 4907 notificações.  

 

No que se refere aos alvarás de loteamento emitidos no ano transacto podemos concluir 

que, as freguesias da Vera-Cruz e Aradas vão sofrer um maior impulso ao nível de taxa 

populacional, visto que o diferencial lote/fogo é bastante significativo, o que as diverge das 

restantes freguesias que apresentam um equilíbrio nesta matéria. Verifica-se ainda que, em 

parte das freguesias do Concelho não foram emitidos alvarás de loteamento. 

 

Os processos analisados levaram à emissão de 38 alvarás de loteamento, no entanto 

apenas 20 são alvarás novos e representam efectivamente crescimento urbano, uma vez que os 

restantes 18 foram aditamentos a alvarás existentes, na maioria dos casos ajustes de áreas de 

construção face à rigidez da legislação em matéria de adequação do projecto de arquitectura 

ao loteamento. Os alvarás de loteamento emitidos implicaram, obviamente, a apreciação e 

informação referente aos projectos de infra-estruturas e arranjos exteriores. A execução destas 

últimas é acompanhada por técnicos do Departamento, através da realização de vistorias 

periódicas. 

 

Para além da operação de loteamento, a legislação simplificou a divisão de um terreno 

em duas parcelas através da figura simples do destaque. Assim, dá entrada um pedido de 

informação prévia de destaque que, no caso de merecer despacho favorável, dá origem à 

emissão de uma Certidão de Destaque, emitida a requerimento do interessado. Na situação 

oposta, no caso de se pretender a junção de duas parcelas para construção de uma habitação, 

implica uma operação de loteamento/emparcelamento formalizada nos termos da Lei para o 
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efeito. Esta alteração profunda do conceito de loteamento aumentou o número de alvarás 

emitidos e “sobrecarregou” o procedimento para a junção de parcelas. 

    

Verifica-se também nesta área que a maior amplitude das obras de urbanização e execução de 

infra-estruturas se situa nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana, face aos loteamentos 

já em curso.  

A tramitação dos processos de loteamento implica a aprovação das obras de 

urbanização e infra-estruturas, conforme já foi referido, a qual teve uma dimensão espacial 

discriminada, conforme elementos que se apresentam a seguir. 

A fase de execução das obras de urbanização, implica um acompanhamento no local da 

execução das obras e um número diverso de informações prestadas no âmbito do processo 

desde, pedidos de Certidão de validade do alvará de loteamento, pedidos de prorrogação de 

prazo para a execução das infra-estruturas e participações de Munícipes revelando incómodos 

ou preocupações sobre as obras a decorrer. 

 

No sector técnico, apesar de não existir balcão de atendimento, são atendidos em 

média 70 munícipes por semana, no âmbito do artigo 110º do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.-Lei n.º177/2001, de 4 de Junho (Direito à 

Informação). 

É importante também referir que o novo regulamento de taxas entrou em vigor a 10 de 

Abril de 2002 e, tal como é referido no seu artigo 36º, é aplicável a todos os novos 

procedimentos ou actos processuais. Assim, no ano de 2003, parte das licenças de construção 

foram ainda emitidas ao abrigo do anterior regulamento de taxas situação decorrente dos 

prazos previstos (um ano) para solicitar a emissão de licença. 

Aos processos novos, com entrada a partir de 10 de abril de 2002, aplica-se o novo 

regulamento de taxas. 

Total de Licenças Cobradas em 2003 por 

semestre (valores em euros) 

657639,87

534305,03

1º Semestre 2º Semestre

 
De seguida apresentamos dois gráficos que ilustram a variação semestral dos valores 

cobrados no ano de 2003, nos diversos campos de aplicação, do regulamento de taxas. 
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332611,61
581,93

10693,35

651,53

635,97

249,46

9596,97

33203,58

4597,42

716,18

295,45

3807,74

50297,84

Licenças de obras

Muros

Prorrogações

Averbamentos

Licenças de ocupação 321B/90

Vistorias não especificadas

Loteamentos

Licenças de habitabilidade

Licenças de utilização 370/99

Nºs de polícia

Lic. de func. de rest/bebidas

Plantas topográficas

Entrada de requerimentos

Total de Licenças Cobradas no 1º Semestre
(valores em euros)

 

417945,57
1509,98

13862,97

350

468,19

50

58924,18

56618,23

525,02

2369,78

715,08

3948,5

100352,37

Licenças de obras

Muros

Prorrogações

Averbamentos

Licenças de ocupação 321B/90

Vistorias não especificadas

Loteamentos

Licenças de habitabilidade

Licenças de utilização 370/99

Nºs de polícia

Lic. de func. de rest/bebidas

Plantas topográficas

Entrada de requerimentos

Total de Licenças Cobradas no 2º Semestre
(valores em euros)
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 Conforme se pode verificar, as emissões de licença de obras representam 63% do 

valor total apurado no ano de 2003 que é de 1 191 944,9 euros. A taxa cobrada por entrada de 

requerimento representa cerca de 12% da receita total. 

 

 

6.6. - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 pelos serviços municipais com uma 

frequência semanal/quinzenal/mensal de acordo com o calendário de actividades da Brigada de 

Limpeza do Departamento de Serviços Urbanos (DSU), para o ano de 2003, elaborado por esta 

Divisão. Verificação dos trabalhos de limpeza do canavial na vala hidráulica das Barrocas 

realizados pela Brigada de Limpeza. 

 

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. 

 

Coordenação com a SUMA para a execução dos serviços de limpeza resultantes dos seguintes 

eventos: 

 Feira das Velharias mensal, realizada no Largo da Praça do Peixe, Rua Tenente Resende, 

Praça Melo Freitas e Praça 14 de Julho; 

 corsos carnavalescos realizados a 2 e 4 de Março de 2003; 

 festividades da Semana do Enterro do Ano, de 12 a 16 de Maio, no Parque de S. João e no 

percurso do cortejo do Enterro do Ano; 

 III Aniversário da Casa Municipal da Juventude a 18 de Maio no Rossio; 

 programa do “Domingos Sem Carros” desde 27 de Julho a 21 de Setembro; 
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 programa da “Semana Europeia da Mobilidade” e “Dia Europeu Sem Carros” de 16 a 22 de 

Setembro; 

 inauguração do Teatro Aveirense a 23 de Outubro de 2003; 

 magusto promovido por esta autarquia no dia 11 de Novembro na Praça Marquês de Pombal. 

 

Avaliação e informação técnica relativa a reclamações de situações de insalubridade no 

Concelho, nomeadamente: 

 deposição de resíduos nas antigas saibreiras da empresa “Britel” na Zona do Pé do Frade em 

Taboeira; 

 despejo de entulhos na via pública na Rua Padre Luís Pereira em Azurva; 

 despejo de entulhos em terrenos privados na Rua da Brejeira em S. Bernardo; 

 deposição de resíduos na saibreira junto ao Cemitério de Eixo; 

 deposição de resíduos na Rua do Bero em Mataduços; 

 despejo de entulhos na Ribeira de Esgueira; 

 sucata na via pública em Mataduços e Ribeira de Esgueira; 

 despejo de águas de lavagem directamente para a via pública em Agras do Norte; 

 descarga de águas residuais no colector de águas pluviais no matadouro da Pec Lusa na Zona 

Industrial de Taboeira; 

 infiltração de águas pluviais no sistema de fossas das habitações na Ribeira de Esgueira; 

 veículos abandonados na via pública em diversas freguesias. 

 

Para o controlo de pragas de roedores e insectos em várias zonas públicas da cidade, habitações 

sociais e edifícios municipais, adjudicou-se a uma empresa especializada para o efeito, a 

execução dos serviços de desratização e desinfestação. Esta prestação de serviços é 

acompanhada pelos técnicos desta Divisão. 

Em Junho foi elaborado um novo concurso para desinfestação e desratização de diversas zonas 

do concelho e alguns edifícios municipais, tendo o serviço sido adjudicado à empresa 

Desinfanorte pelo prazo de 12 meses. Anteriormente estes serviços eram executados pela 

empresa Econorte. Assim sendo, foram realizados diversos serviços conforme o caderno de 

encargos e também os seguintes serviços extra caderno de encargos: 

 desinfestação contra “formiga branca” na Escola do 1º Ciclo em Azurva; 

 desratização e desparasitação de pulgas na Escola Primária dos Areais; 

 desratização do Jardim de Infância da Quinta do Picado; 

 desratização da Escola Primária das Leirinhas, Aradas; 

 desratização da Escola Primária de Santiago. 
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

 magusto promovido por esta autarquia no dia 11 de Novembro na Praça Marquês de Pombal; 

 ‘X Convenção Internacional de Fitness – O Corpo em Movimento’, de 29 de Novembro a 1 de 

Dezembro, no Parque de Feiras e Exposições, pavilhão dos Galitos e pavilhão das piscinas do 

IND; 

 4º Grande Prémio de Atletismo de Eixo no dia 7 de Dezembro na Escola Básica Integrada de 

Eixo. 

 

Supervisão dos serviços efectuados pela empresa SUMA, SA em todo o território municipal e 

realização de reuniões mensais com o Chefe de Serviço da SUMA para coordenação geral dos 

serviços. 

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 2003 foram recolhidas 35739 toneladas de resíduos sólidos urbanos indiferenciados cujo 

destino final foi o aterro sanitário. Com os dados de quantidades de RSU, atrás mencionados, é 

elaborado o Mapa de Registo de Resíduos Sólidos Urbanos, referente a 2003, e enviado à 

Direcção Regional do Ambiente do Centro. 

 

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. No ano de 2003 foram colocados 86 contentores 

de 800 litros, 0 contentores de 240 litros, 0 contentores de 120 litros e 19 papeleiras. No final 

do ano de 2003 o equipamento total no concelho era: 3031 contentores de 800 litros, 28 

contentores de 240 litros, 23 contentores de 120 litros e 1450 papeleiras. 

 

Coordenação com a SUMA para a execução dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos 

resultantes dos seguintes eventos: 

 feiras realizadas no Parque de Feiras e Exposições, nomeadamente, Feira de Março, XIV 

Salão de Antiguidades, CARGA, XI Automobilia, Construtécnica, Agrovouga, FARAV, Navega e 

Exposição Canina de Aveiro. 

 festividades da Semana do Enterro do Ano, de 12 a 16 de Maio, no Parque de S. João; 

 “Festival das Dunas de São Jacinto” de 10 a 12 de Julho (recolha indiferenciada coordenada 

com a SUMA e recolha selectiva coordenada com a ERSUC); 

 Dia de Todos os Santos a 1 de Novembro (recolha especial de resíduos sólidos em todos os 

cemitérios do concelho); 

 jogos de futebol no novo Estádio Municipal de Aveiro; 
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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. 

 

RECOLHA SELECTIVA 

Elaboração de informações para a celebração de um contrato de prestação de serviços de 

deposição, recolha, transporte, tratamento e eliminação de resíduos sólidos equiparáveis a RSU 

a celebrar entre a EMA e a CMA, uma vez que a EMA produz mais de 1100 litros de RSU por dia. 

 

Prestação de informações sobre o acondicionamento dos resíduos sólidos às empresas de 

limpezas de interiores que actuam no concelho de Aveiro. 

 

Revisão e actualização do tarifário de Resíduos Sólidos Urbanos, tendo em consideração os 

consumos de água dos clientes dos SMA e simultaneamente os produtores de resíduos sólidos 

urbanos, cuja produção diária seja inferior a 1100 litros. Aprovação do novo tarifário de 

resíduos sólidos urbanos na Reunião de Câmara de 20 de Fevereiro de 2003. Prestação de 

informações aos Serviços Municipalizados de Aveiro por forma a que estes procedessem à 

cobrança da nova tarifa de RSU desde 1 de Março de 2003. 

Em Novembro de 2003 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. 

 

 

REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE AVEIRO 

Elaboração de um questionário ao Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares 

sobre a aplicação do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município 

de Aveiro que entrou em vigor a 18 de Outubro de 1999. No âmbito da aplicação das normas 

sobre sistemas de deposição de RSU, constantes do referido Regulamento, foram analisados e 

informados vários Projectos de Deposição de RSU referentes a processos de obras particulares. 

 

 

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 
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da base de dados de ecopontos no concelho, em ficheiro Excell, uma vez que em conjunto com 

a ERSUC, foram mudadas as localizações de alguns equipamentos iglos que ainda permaneciam 

nos locais onde haviam sido colocados novos ecopontos Clyma. 

No final de 2003 existiam no concelho 137 embalões, 183 papelões, 257 vidrões, contabilizando-

se 137 ecopontos sem pilhão e 34 ecopontos com pilhão. Em todo o ano de 2003, através da 

recolha selectiva, foram recolhidas 2080 quilogramas de pilhas. As quantidades de vidro, 

papel/cartão e embalagens (plástico e metais) recolhidas em 2003 não são do conhecimento 

desta Divisão, uma vez que a ERSUC, empresa concessionária da recolha selectiva, ainda não 

divulgou essa informação às autarquias. 

 

CONCURSO NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS – CIDADES LIMPAS 2003 

O Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, o Instituto de Resíduos e a 

Associação Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico promoveram a VIII edição do 

Concurso Nacional de Gestão de Resíduos Urbanos – Cidades Limpas 2003. Este concurso tem 

como objectivo reconhecer e distinguir os esforços das autarquias e suas associações, incluindo 

os sistemas multimunicipais, e a colaboração das populações na área da gestão dos resíduos 

urbanos. Assim, foi preparada e enviada por esta Divisão o processo de candidatura desta 

autarquia a este concurso. 

RUIDO 

 Para dar cumprimento ao novo Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/ 

2000, de 14 de Novembro, que define as competências das câmaras municipais sobre a poluição 

sonora, nomeadamente a elaboração de mapas de ruído, procedeu-se à abertura do concurso 

para a elaboração do Mapa de Ruído do Concelho de Aveiro. A elaboração do referido Mapa foi 

Aos vencedores do concurso ‘Cidades Limpas 2003’ serão atribuídos diplomas e bandeiras que 

simbolizam o apreço da organização do Concurso e distinguem o mérito da autarquia, da 

associação ou do sistema, e a colaboração da população nestas áreas relacionadas com a 

problemática dos resíduos urbanos. 

 

REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis é uma Associação de Municípios que tem por objecto a 

promoção de políticas locais de saúde, segundo os princípios da estratégia Saúde Para Todos da 

Organização Mundial de Saúde. Tem como missão a divulgação e promoção a nível nacional do 

Projecto Cidades Saudáveis e dos conceitos que o sustentam, designadamente, a abordagem 

holística de saúde e a importância dos condicionantes sociais da saúde na melhoria da qualidade 

de vida. 

Assim, foi elaborado o processo de candidatura para admissão à referida Rede Portuguesa de 

Cidades Saudáveis. 
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adjudicada à empresa ECO14 – Serviços e Consultadoria Ambiental, Lda na Reunião Ordinária da 

Câmara em 10 de Julho.  

 Ligações de esgotos à rede de águas pluviais na empresa ‘Fiat’, ‘Pastelaria Veneza’ e o 

Museu de Stª Joana. A situação da ‘Pastelaria Veneza’ já foi resolvida, tendo-se procedido nos 

restantes casos à notificação para regularização da sua situação; 

O Decreto-Lei n.º  259/2002, de 23 de Novembro, prevê o co-financiamento de 50% na 

elaboração de Mapas de Ruído, através do Instituto do Ambiente. O Despacho n.º 10 856/2003 

de 31 de Maio estabelece as regras objectivas para as câmaras se candidatarem ao referido 

financiamento. Assim, foi elaborado um processo de candidatura desta autarquia a esse 

financiamento, tendo o Instituto do Ambiente informado em Novembro que o mesmo foi 

aprovado. Durante esse mês foi assinado o Protocolo n.º 324/2003, entre o Instituto de 

Ambiente e a Câmara Municipal de Aveiro. 

 

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 292/2000, de 14 

de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº259/2002, de 23 de Novembro. 

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. 

 

ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR  

Após várias reuniões de trabalho com a Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 

Território do Centro, no sentido de se avaliar a qualidade do ar resultante da poluição 

provocada pelo tráfego automóvel, foi acordado com esta entidade a instalação de uma estação 

de monitorização da qualidade do ar, localizada na Escola Secundária José Estêvão. A 21 de 

Março foi realizada a sessão de assinatura do Protocolo sobre Monitorização da Qualidade do Ar 

entre a DRAOT-Coimbra e a Câmara Municipal e inauguradas as instalações da referida estação. 

 

 

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA E DOS CANAIS 

URBANOS DA RIA 

Ao abrigo do Programa de Monitorização da Qualidade da Água da Bacia Hidrográfica e dos 

Canais Urbanos da Ria, em colaboração com a DRAOT- Centro e os SMA, no ano de 2002 foram 

definidas como linhas de água prioritárias a vala hidráulica de S. Bernardo que vai ter ao lago 

do Parque Municipal, a vala hidráulica da Forca/Vilar e a vala hidráulica do Sr.º das Barrocas. 

Em 2003, no seguimento de uma reunião com as várias equipas de trabalho foram identificadas 

as seguintes situações: 

 Ligações ‘clandestinas’ à vala hidráulica emanilhada que vai ter ao Parque Infante D. Pedro; 
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 Localização e remoção de uma embarcação afundada no Canal de S. Roque com derrame de 

óleos. 

Por forma a optimizar a detecção de situações anómalas de descargas de efluentes para a Ria, 

foram designadas as quintas-feiras, no período de manhã, para a execução de vistorias 

conjuntas entre a Divisão de Ambiente e a Divisão de Saneamento dos SMA. Assim, foram 

efectuadas várias vistorias conjuntas, a saber: 

 Vistoria ao FORUM, no dia 13 de Outubro, para avaliar da evolução das soluções 

apresentadas pela administração com o objectivo de se terminar com o lançamento de 

efluentes com “espumas” no canal; 

 Vistoria à Rua Cais de S. Roque, no dia 18 de Dezembro, tendo-se  verificado a situação da 

ligação de um colector de águas pluviais numa caixa de águas residuais. 

No âmbito do Programa mencionado, os SMA adjudicaram a uma empresa externa a análise 

quinzenal da qualidade da água, com características de água balnear em seis pontos, durante 

12 meses. O objectivo é melhorar a qualidade da água dos canais urbanos da Cidade. Em 2003 

foi entregue o Relatório da 1ª Fase pela empresa adjudicatária e iniciou-se a 2ª fase de 

trabalhos que terminou com a entrega do Relatório já em 2004. 

Também, foi constituído um grupo de trabalho para a elaboração do ‘Projecto Estratégico do 

Levantamento do Cadastro da Rede de Águas Pluviais’. 

VALAS HIDRÁULICAS 

 

Tendo como objectivo a minimização das situações decorrentes do “emanilhamento” 

indiscriminado de linhas de água, em colaboração com a DRAOT-Aveiro, realizaram-se estudos 

da viabilidade de “emanilhamento” parcial de troços, e de redimensionamento das travessias 

de arruamentos, bem como a substituição das existentes devido às secções estarem 

subdimensionadas para os caudais actuais. Assim, dando seguimento aos trabalhos iniciados em 

2002, foram efectuadas deslocações conjuntas com a DRAOT-Aveiro, Divisão de Vias e DGUOP a 

diversos locais para, entre outras situações, avaliar reclamações sobre valas hidráulicas, 

designadamente: 

 verificação se as construções de muros sobre as valas estão licenciadas; 

 confirmação no Inverno de que o aqueduto na Rua do Síndico, lugar da Granja, freguesia de 

Oliveirinha, não tem secção suficiente para dar escoamento à água da vala hidráulica. Deste 

modo, foi licenciada pela DRAOT-Aveiro a substituição da referida infra-estrutura. 

Também foram efectuadas limpezas, pelos serviços do DSU, às valas hidráulicas junto ao 

Cemitério de Taboeira e junto à Ribeira de Esgueira. 
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No seguimento da reabilitação da nascente da Rua da Paz, sita em Quintã do Loureiro, freguesia 

de Cacia, iniciada em 2002, foram acompanhados os trabalhos de reabilitação, passando pela 

limpeza do poço e recuperação da canalização. 

 

 última semana  de Abril; 

 primeira semana de Outubro; 

CANIL/GATIL 

FONTES E NASCENTES 

Também foi aprovada uma proposta de delimitação do perímetro de protecção à nascente da 

Fonte da Cilha, no lugar de Carcavelos, freguesia de Requeixo. 

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 2003, as recolhas foram efectuadas nas seguintes datas: 

 última semana de Fevereiro; 

 primeira e última semana de Março; 

 última semana de Agosto; 

 primeira semana de Novembro; 

 última semana de Dezembro. 

 

Perante a existência de situações de abandono de animais, com graves consequências para a 

vida destes e, muitas vezes, para a saúde pública, foi elaborada uma proposta de Regulamento 

para o Canil/Gatil Municipal, em fase de construção. Esta proposta estabelece um conjunto 

normativo que enquadra os direitos e deveres dos possuidores de animais domésticos, e a sua 

relação com a autarquia, com particular incidência, em aspectos de saúde pública. Este 

Regulamento foi submetido a Consulta Pública durante um mês e meio, até 9 de Outubro. A 

Associação de Protecção de Animais Abandonados de Aveiro - Perdidos e Achados emitiu um 

parecer sobre o Regulamento durante a fase de Consulta Pública, que está a ser analisado pela 

Divisão Jurídica desta autarquia à luz da nova legislação entretanto publicada, nomeadamente, 

Decreto-Lei n.º 312/2003, Decreto-Lei n.º 313/2003, Decreto-Lei n.º 314/2003, Decreto-Lei n.º 

315/2003 de 17 de Dezembro. 

 
 
PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AVEIRO 

(PMADSA) 

O PMADSA tem como objectivos: 
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 clarificar a actual situação do município em termos de políticas municipais de qualidade 

ambiental; 

 estabelecer os níveis de qualidade que se pretende atingir; 

 implementar um sistema de verificação e monitorização da obtenção dos níveis de 

qualidade pretendidos. 

Também, a 14 de Julho, no auditório da Junta de Freguesia de Oliveirinha, realizou-se um 

debate sobre o Plano. Este debate foi transmitido em directo pela Rádio Terranova, das 18h00 

às 20h00, e contou com a organização da ASPEA e do Grupo de Trabalho da Agenda21 Escolar de 

Aveiro. Assistiram ao debate membros da assembleia municipal, da autarquia, da Junta de 

Freguesia e munícipes. À Divisão de Ambiente coube a apresentação do referido Plano. 

 estabelecer as formas e recursos disponíveis ou a mobilizar para melhorar a gestão 

ambiental; 

Assim foram desenvolvidas diversas actividades para divulgar e implementar o Programa de 

Acção do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi efectuada a Consulta 

Pública deste Plano de 12 de Maio a 15 de Julho, publicitada por Edital, tendo sido realizada 

uma conferência de imprensa aos órgãos de comunicação local no dia 4 de Junho. No sentido de 

envolver os Serviços da Autarquia, Serviços Municipalizados e Associações Ambientais, foram 

realizadas diversas reuniões por forma a promover um debate de ideias em torno do Plano. 

Congregando os diversos pareceres obtidos nas reuniões efectuadas e do processo de Consulta 

Pública, nomeadamente da AIDA, AREARia, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Aveiro e de uma munícipe, foi elaborada a matriz de implementação para o Programa de Acção 

e Monitorização Ambiental. 

No seguimento de uma carta de apresentação da empresa de consultoria Qualitividade a 

oferecer os seus serviços para a realização de uma pré-auditoria gratuita aos Serviços de 

Ambiente, foi decidido elaborar essa pré-auditoria ao PMADSA. Assim, foi realizada uma reunião 

a 14 de Julho para apresentação pela Qualitividade do seu relatório. 

 

DOMINGOS SEM CARROS 

Com a finalidade de promover os temas Mobilidade e Ambiente Sustentáveis, decidiu-se na 

Reunião de Câmara de 20 de Junho, promover a iniciativa municipal ‘Domingos Sem Carros’. 

Esta iniciativa consistiu em restringir o tráfego motorizado no núcleo central da cidade, todos 

os domingos, de 27 de Julho a 21 de Setembro, das 10h00 às 13h00 (9 domingos). Durante esse 

período, realizaram-se diversas actividades de animação e sensibilização dentro da área 

restringida ao tráfego. As actividades foram promovidas pelas Divisões de Ambiente e Trânsito, 

tendo participado na animação as Divisões de Desporto, Juventude, Acção Social, Cultura e 

Educação em articulação com associações locais. 
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Á Divisão de Ambiente coube as tarefas de elaborar o Plano Operacional da iniciativa, a sua 

coordenação geral, a animação com jogos de mesa, jogos tradicionais e o jogo da glória 

ambiental, bem como a prestação de apoio às associações que participaram na animação. 

 Encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável e, em particular, com a protecção da qualidade do ar, com a mitigação do 

aquecimento global e com a redução do ruído. 

 Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta e 

os transportes públicos, em vez do automóvel privado e ainda, promover a intermodalidade. 

Por forma a divulgar a iniciativa foram elaborados panfletos e cartazes e realizada uma 

conferência de imprensa a 21 de Julho. 

 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE E DIA EUROPEU SEM CARROS 

Pela segunda vez consecutiva a Câmara Municipal de Aveiro organizou a Semana Europeia da 

Mobilidade, de 16 a 22 de Setembro, culminando as diversas acções desenvolvidas durante essa 

semana, no dia 22, com o evento ‘Na cidade, sem o meu carro!’. Os objectivos principais destas 

iniciativas foram: 

 Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de transporte, 

terão na qualidade do ambiente. 

 Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para re-descobrirem a sua cidade ou vila, os 

seus habitantes e o seu património, num ambiente mais saudável e agradável. 

O Dia Europeu Sem Carros consistiu na definição de uma área (zona sem tráfego automóvel) 

com aproximadamente 62 ha e 4000 habitantes, área essa inferior à do ano passado, interdita 

ao tráfego automóvel das 8h00 às 19h00. O tema central desta iniciativa foi ‘Uma melhor 

cidade para as bicicletas’. 

A 16 de Setembro foi iniciado, pela primeira vez, o Projecto ZOOM destinado a crianças de 

toda a Europa e de outros pontos do mundo, com o objectivo de lhes permitir uma descoberta 

mais aprofundada de questões relacionadas com os transportes e o ambiente. Este projecto 

que decorreu durante 3 meses, contou com a participação de 834 alunos das escolas do 1º 

ciclo do ensino básico de Taboeira, Quintã do Loureiro,  Póvoa do Paço, Cacia, Sarrazola, 

Vilarinho, S. Bernardo, Escola Básica Integrada de Eixo, Patronato de N. Sra. de Fátima, 

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, Jardim de Infância de Sarrazola e Jardim da Martinha. 

Assim, todas as deslocações das crianças a pé, de bicicleta, de trotineta ou utilizando os 

transportes públicos, foram registadas como “Pegadas Verdes”, tendo sido contabilizadas 6117 

pegadas. Estas serão adicionadas às pegadas de outros países europeus por forma a obter 

28029 pegadas que corresponde à distância em quilómetros de Bruxelas a Quioto e regresso a 

Milão. 

No âmbito destas iniciativas foram realizadas diversas actividades relacionadas com a 

elaboração do seu Plano Operacional, organização geral, divulgação, animação e avaliação. As 
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actividades foram promovidas pela Divisão de Ambiente e Trânsito, e contou com a 

colaboração das Divisões de Desporto, Juventude, Educação, Cultura, o Departamento de 

Serviços Urbanos, Gabinete de Imprensa e Gabinete de Design. 

Foi elaborada uma apresentação subordinada ao tema ‘Como se candidatar aos Prémios da 

Semana Europeia da Mobilidade’ que foi apresentada no Workshop ‘Mobilidade para Todos: 

Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros 2003’ realizado no dia 24 de Junho, 

no Instituto de Ambiente em Lisboa. 

Após estas iniciativas foi elaborado o Relatório de Avaliação, posteriormente enviado ao 

Instituto de Ambiente,  e o processo de candidatura desta autarquia ao Prémio Europeu da 

Semana da Mobilidade 2003, enviado para a Comissão Europeia. De realçar que a cidade de 

Aveiro esteve entre as 10 primeiras cidades europeias premiadas pelo organização da Semana 

Europeia da Mobilidade 2002. 

 

No âmbito do programa «Cacia - Capital do Concelho», a Divisão de Ambiente e a Divisão de 

Educação em colaboração com a Associação de Defesa do Ambiente de Cacia e Esgueira 

(ADACE),  promoveram um atelier conjunto de divulgação do projecto na área de educação 

ambiental da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vilarinho intitulado “Paper and 

Enviroment”,  na Junta de Freguesia de Cacia, no dia 20 de Janeiro. 

DIA DA ÁRVORE 

 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PRESIDÊNCIA ABERTA – Dia do Ambiente e Educação 

 

ANIMAÇÃO DAS FREGUESIAS 

No âmbito do projecto “Viver (n)as Freguesias” - Animação das Freguesias, promovido pela 

Divisão de Acção Cultural, em parceria com várias Divisões da Autarquia, a Divisão de Ambiente 

organizou um Eco ‘Peddy Paper’, onde as crianças tinham de ultrapassar etapas em que o tema 

ensinava a reduzir – reutilizar – reciclar o lixo. Pretendeu-se com esta iniciativa continuar a 

promover o desenvolvimento e manutenção das políticas de reutilização de resíduos sólidos 

urbanos. 

 

Com o objectivo de assinalar o Dia da Árvore, a 21 de Março, a CMA cedeu e plantou várias 

árvores em Escolas do Ensino Básico e Jardins de Infância, nomeadamente, dez árvores na 

Escola das Barrocas, nove árvores no parque envolvente ao pavilhão dos Galitos, uma árvore 

(eucalipto) na zona do Eucalipto em Aradas e uma árvore na Escola de Santiago. Esta actividade 
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foi desenvolvida em parceria com a Divisão de Parques e Jardins e Espaços Verdes e a Divisão de 

Educação. 

 

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.  

• Lançamento de um concurso às escola do Município para a criação de um logotipo para 

Agenda 21 Escolar de Aveiro; 

• Debate “Vamos falar de Educação Ambiental” (17 de Novembro) – Criação de um espaço 

de reflexão participada e de intercâmbio de ideias, estratégias e projectos que 

permitam a consecução dos objectivos de Educação Ambiental e o aumento da 

qualidade de vida dos cidadãos; 

AGENDA 21 ESCOLAR DE AVEIRO 

Esta proposta foi aceite, tendo-se iniciado, em Setembro de 2002, o processo de constituição de 

um grupo de trabalho que tem percorrido um caminho privilegiado para se iniciar uma efectiva 

mudança de atitudes e mentalidades face a uma sustentabilidade local, partindo da 

comunidade educativa. 

O Grupo de trabalho para a implementação da Agenda 21 Escolar de Aveiro integra as  Divisões 

de Ambiente,  Educação 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, a AREARIA (Agência Regional de Energia e Ambiente da Ria)  e a ASPEA (Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental). 

As acções desenvolvidas pelo grupo de trabalho, em 2003, foram as seguintes: 

• Comemorações do Dia da Terra (22 de Abril) -  Organização de um ciclo de conferências 

abertas à comunidade, incluindo especialistas das diversas áreas ligadas à 

implementação da Agenda 21 Local. Também foi elaborada e apresentada por esta 

Divisão uma comunicação sobre o Plano Municipal do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Aveiro, inserida nas conferências do  Dia da Terra; 

• Dia Europeu Sem Carros (22 de Setembro) – Organização de uma mesa redonda 

subordinada ao tema “Participação social e desenvolvimento sustentável local”. A 

iniciativa, que contou com um painel de oradores com conhecimentos na área do 

Ambiente, teve como objectivo chamar a população a intervir e a debater as questões 

ambientais que directamente lhe dizem respeito; 
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• Articulação entre os participantes no grupo de trabalho para a elaboração de textos a 

incluir na publicação do Guia para Agenda 21 Escolar - a Divisão de Ambiente ficou 

responsável pela temática dos Resíduos Sólidos; 

• Apresentação e análise de propostas para o logotipo da Agenda 21 Escolar; 

• Planificação de actividades articuladas entre os diferentes representantes (instituições) 

no grupo de trabalho para 2004; 

• Revisão do  Guia para a Agenda 21 Escolar de Aveiro a publicar em Janeiro de 2004. 

 

No âmbito do plano estratégico de intervenção – campanhas de sensibilização 2003, foram 

realizadas conjuntamente com o consórcio SUMA SA, as campanhas  de sensibilização ambiental 

abaixo indicadas: 

 UMA RUA ASSEADA É UM CONVITE À ENTRADA 

 

O objectivo desta campanha consistiu em sensibilizar os professores e os alunos para uma 

prática essencial à gestão de resíduos nas escolas - acondicionamento e deposição selectiva de 

papel.  

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

A observação constante de deposição de resíduos, na sua maioria recicláveis, junto dos 

estabelecimentos comerciais, estiveram na origem de uma campanha que visou alertar este 

sector comercial para a importância da adopção de procedimentos correctos no 

acondicionamento dos resíduos. A abordagem ao público-alvo baseou-se em estratégias de 

contacto pró-activo directo, fomentando a consciencialização imediata do problema e a 

adopção de simples gestos para a sua resolução. Esta acção decorreu entre 6 e 17 de Janeiro. 

 CAIXA MÁGICA DA RECICLAGEM 

Menos poluição mais recursos naturais foi o lema das “caixas mágicas da reciclagem” que foram 

distribuídas aos alunos e professores das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico  do Município de 

Aveiro,  de 20 de Janeiro a 17 de Fevereiro. 

PRESENTES NO CHÃO 

Os espaços públicos acusam já o crescente número de animais de estimação. Com o objectivo 

de sensibilizar os donos dos respectivos animais, desenvolveu-se uma campanha de 

sensibilização que visou a adopção de comportamentos correctos relacionados com a deposição 

de dejectos caninos. A acção teve como suporte informativo vários instrumentos de 

sensibilização, nomeadamente cartazes, mupies, anúncios e folhetos especificamente 

concebidos para a realidade deste município. A campanha decorreu no período  de 17 de Março 

a 11 de Abril de 2003. 
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LIMPEZA SOBRE RODAS 

EMENTA PERFEITA 

TRÊS PRINCÍPIOS, UM FINAL FELIZ 

 

Investindo uma vez mais na sensibilização dos comerciantes de feiras e mercados para a 

manutenção da limpeza do espaço público onde estes eventos decorrem, desenvolveu-se mais 

uma iniciativa de contacto pró-activo, que pretendeu incutir neste público-alvo 

responsabilidades e motivos de acção para a participação cívica. 

Com o intuito de relembrar as responsabilidades dos automobilistas relativamente aos aspectos 

de prevenção que estão associados à manutenção da higiene e limpeza das vias rodoviárias, 

promoveu-se uma campanha de sensibilização cívica e ambiental junto deste público-alvo. A 

dinamização da campanha foi feita com base na abordagem directa aos automobilistas, a quem 

foi dirigida, como acção complementar, a oferta simbólica dum saco de papel para guardar o 

lixo produzido em viagem. A iniciativa decorreu de 14 a 21 de Maio, e foi concretizada através 

de estratégias de contacto pró-activo em locais de afluência de trânsito, como postos de 

abastecimento de combustível. 

Na sequência dos investimentos feitos na área de sensibilização junto dos estabelecimentos de 

restauração existentes no município, lançou-se uma nova fase da campanha de abordagem 

directa com o lema “ Para uma ementa perfeita, só lhes falta esta receita”. O objectivo 

consistiu em relembrar as regras de acondicionamento e introduzir procedimentos de separação 

para a recolha selectiva. Porque este sector de actividade é um dos principais responsáveis pela 

produção de resíduos sólidos, importou passar a mensagem de que “ter boas maneiras” no 

acondicionamento dos resíduos é imprescindível para qualquer estabelecimento que queira 

como critério a qualidade. Esta campanha realizou-se entre os dias 20 e 30 de Maio de 2003. 

 

Com o objectivo de intervir no sentido da mudança e alertar as pessoas para a importância que 

podem assumir gestos tão simples como acondicionar correctamente o lixo, depositá-lo nos 

locais próprios e utilizar convenientemente os equipamentos públicos, promoveu-se mais uma 

campanha de sensibilização junto das  Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, durante o mês de 

Junho de 2003. Estes pequenos cidadãos, adultos num futuro próximo, comprometeram-se a 

transmitir junto das suas famílias e amigos, as acções concretas que podemos fazer no sentido 

de produzirmos menos lixo na origem (o que remete para os cuidados a ter no acto de compra) 

e de reutilizarmos tudo o que é susceptível de ser aproveitado. 

UM FEIRANTE DESLEIXADO, É UMA NÓDOA NO MERCADO!  
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O que se pretendeu com esta acção foi passar a mensagem de que um feirante desleixado é 

uma nódoa no mercado. 

O objectivo consistiu em implicar directamente os intervenientes na importância que a limpeza 

assume para aquilo que mais os motiva: o seu negócio! 

A campanha decorreu entre os dias 20 de Agosto e 8 de Setembro, e foi realizada na Feira de 

Oliveirinha, Feira dos 28, Feira de Eixo, Feira de Cacia e no Mercado Municipal de Santiago. 

 
 

___________________________________________________________________________ 

Durante a época balnear o SMPC contribuiu em conjunto com a freguesia de S. Jacinto para a 

instituição de um dispositivo de segurança naquela que é a única praia do concelho, 

assegurando um nadador salvador entre 15 de Junho e 15 de Setembro. 

Os piquetes de emergência quotidiana encontram-se reajustados a 2/3 elementos, assumindo-se 

como a célula base do dispositivo operacional do SMPC, tendo executado um número de   

intervenções durante o ano de 2003, explicitadas à frente. 

 

• Instalações na Rua de Espinho; 

6.7. - PROTECÇÃO CIVIL 

Projectos e actividades 

O SMPC continua a funcionar vinte e quatro horas por dia, assegurando a prontidão de resposta 

na emergência quotidiana. 

Foram levadas a efeito algumas acções de formação e de aconselhamento em termos de 

planeamento de emergência e sensibilização no meio escolar, repartidas ao longo do ano 

lectivo. Fomentou-se ainda a colaboração institucional com as Juntas de Freguesia, entidades 

públicas e privadas e instituições de solidariedade social, dando a conhecer a problemática da 

protecção civil. 

Aos funcionários e agentes deste sector foi proporcionada formação na área da protecção civil, 

em termos de actualização e optimização dos procedimentos de emergência. 

No entanto o grande objectivo do SMPC foi e continua a ser a Emergência Quotidiana, pois só 

sabendo actuar-se face aos pequenos problemas é que é possível rotinar processos e 

procedimentos que permitam uma actuação pronta e eficaz no acidente grave, catástrofe ou 

calamidade. 

 

Recursos humanos 

14 elementos em regime de permanência, incluindo o coordenador responsável. 

Meios 

• Meios auto: duas viaturas de intervenção e uma de coordenação; 
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• Meios de comunicação rádio e telemóveis; 

• Material sapador; 

• Material de balizagem e sinalização; 

• Equipamento de detecção de gás e outras amostras explosivas; 

 

IDSL – Incêndios com desalojados 

ACM – Apoio a certames e manifestações 

Aint – Apoio institucional 

• Equipamento de protecção individual. 

Factos e números 

Actividades desenvolvidas
2003

0
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1200

Series1 270 2 206 5 299 93 107 38 29 22 60 183 42 6 1140

AVP Idsl MP APSoc IEdeb Ind ALV Dsb RN QA ACM AInt Ran AF EQ

 
Legenda: 

AVP – Acidentes na via pública 

MP- Matérias Perigosas 

APSoc – Acompanhamento psico-social 

IEdeb – Infra-estruturas debilitadas 

Inund- Inundações 

ALV – Alagamento de vias municipais 

Dsb – desabamentos 

RN – Ruína (prédios e muros) 

QA – queda de árvores 

Ran –remoção de animais 

AF – Acções de formação 

EQ – Emergência quotidiana 
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6.8. - POLICIA MUNICIPAL 
___________________________________________________________________________ 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Autos de Transgressão ao Código da Estrada Pendentes, já 

com comprovativo de notificação. 

Descrição: Existem 497 Autos de contra-ordenação, de trânsito, levantados e a aguardar decisão 

da DGV 

 

 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Mandados  

Descrição: Foram efectuadas 150 informações sobre Licenciamento e Mudança de Local de 

Exploração, de Máquinas de Diversão. 

Acção / Actividade desenvolvida: Autos de Transgressão ao Código da Estrada Resolvidos. 

Descrição: Existem 298 Autos Transgressão ao Código da Estrada levantados e arquivados, por 

decisão da DGV. 

Acção / Actividade desenvolvida: Autos de Noticia  

Descrição: Foram elaborados 122 Autos de Notícia respeitantes a obras particulares (Obras 

clandestinas, em desacordo com o projecto aprovado, a aguardar emissão de alvará de licença 

de construção...), Publicidade, Ocupação de Via Pública, Restauração e Bebida e Ambiente, 

tendo sido os mesmos encaminhados para a Secção de Contra-Ordenações. 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Vistorias programadas pelos serviços técnicos, para obtenção 

de licença de habitabilidade e de ocupação. 

Descrição: Foram efectuadas 101 vistorias a habitações, lojas e garagens. 

Acção / Actividade desenvolvida: Acções sobre os vendedores ambulantes 

Descrição: Foram efectuadas 81 acções sobre os vendedores ambulantes. 

 

Descrição: Foram cumpridos 83 Mandados de Notificação (Mandados de Embargo, Audição 

Prévia, Remoção, relacionados com Insalubridade e Meio Ambiente). 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Informações sobre Máquinas de Diversão 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Informações sobre diversas acções de Fiscalização 

Descrição: Foram efectuadas 209 informações sobre diversas acções de Fiscalização 

(Publicidade, Ocupação de Via Pública, Obras, Queixas apresentadas pelos munícipes, Meio 

Ambiente...). 
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Acção / Actividade desenvolvida:  Acções de Fiscalização em giros de rotina 

Descrição: Foram efectuadas mais de 820 acções de Fiscalização de rotina, não estando as 

mesmas, directamente, relacionadas com a elaboração de documentos. 

 

Acção / Actividade desenvolvida:  Serviço de segurança ao estádio municipal de Aveiro, de 15 

em 15 dias aquando dos jogos da Super Liga de Futebol 

 

Acção / Actividade desenvolvida: Acções de fiscalização nocturna no âmbito da verificação de 

horários de funcionamento de bares e estabelecimentos nocturnos. 

 

 

6.9. - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
___________________________________________________________________________ 

 

Divisão de Mercados e Feiras 

Na Divisão de Mercados e Feiras há a assinalar no Ano de 2003, a transferência do Mercado 

Abastecedor para a Freguesia de Cacia, a transferência dos lojistas do Mercado Manuel Firmino 

para o Pavilhão Octogonal, o início das obras de recuperação do Mercado Manuel Firmino e a 

transferência da Feira do 28 para o terrado do novo Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 

  No final do Ano foi realizada uma campanha publicitária na rádio e jornais locais com o 

objectivo de cativar a população Aveirense a fazer compras nos mercados municipais. 

 

  Mercado de Santiago  

 Aguarda-se o inicio das obras na laje do Mercado de Santiago, de modo a permitir a 

colocação das escadas rolantes, para posteriormente se proceder à instalação do pára-vento em 

vidro na fachada norte deste Mercado. 

  

Mercado José Estevão 

 As obras de recuperação e requalificação do Mercado José Estevão continuaram a bom 

ritmo durante todo o Ano de 2003, estando prevista a sua conclusão e inauguração a curto 

prazo. 

 Actualmente os operadores deste Mercado desenvolvem a sua actividade nas instalações 

provisórias do Mercado José Estevão, pavilhão verde que se encontra no Rossio. 
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Mercado de Cacia 

  

Feira das Velharias 

 A Feira das Velharias realiza-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 tem decorrido 

com normalidade.  

 Encontram-se concluídos todos os projectos de especialidades pelo que se aguarda 

decisão superior para a abertura do respectivo concurso. O Mercado realiza-se todas as semanas 

ás quintas-feiras no recinto existente. 

 

Mercado Manuel Firmino 

 A recuperação do Mercado Manuel Firmino iniciou-se em finais de Junho de 2003, com a 

montagem do estaleiro, vedação do espaço e inicio das obras. 

 No final do Ano verificou-se que não era possível a recuperação, pelo que as obras 

pararam, estando actualmente em estudo um novo projecto para construção do mercado. 

A transferência dos operadores deste mercado para o pavilhão octogonal realizou-se a 

30 de Junho, tendo sido concluídas todas as obras de adaptação do interior do pavilhão. No 

exterior do pavilhão o espaço envolvente foi limpo, os espaços verdes cuidados e o 

estacionamento melhorado.  

   

Mercado Abastecedor 

 Uma vez que foi necessário transferir o Mercado Abastecedor de Aveiro para libertar o 

espaço onde este funcionava, foram colocadas à Câmara várias hipóteses para o instalar. A 

escolha recaiu no pavilhão da Motofil, em Cacia, onde a Câmara efectuou várias obras, entre 

elas, o melhoramento da Rua do Carreguinho, a construção do parque de estacionamento, a 

iluminação eléctrica do exterior, proporcionando aos comerciantes as melhores condições para 

desenvolverem a sua actividade. 

A transferência do Mercado realizou-se no dia 8 de Setembro de 2003.  

 No recinto onde funcionava o Mercado Abastecedor, junto da Estação dos Caminhos de 

Ferro, as barracas foram retiradas e o espaço limpo. 

 

Feira dos 28 

 A Feira dos 28 foi transferida no mês de Maio para o terrado do Parque de Feiras e 

Exposições de Aveiro, tendo nos últimos meses decorrido com normalidade.  
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Parque de Exposições de Aveiro 

Março                 

25/31 Março Feira de Março   todo o recinto

   

Abril             

Feira de Março  

   

Maio               

08/ 11 Maio XIV Salão de Antiguidades   Pav. B

24/25 Maio  XI Automobilia   Pav.A e Pav. B

Junho                 

27-Jun Anestesiologia   Pav. B

   

Julho               

05/13 Julho Agrovouga   todo o recinto

 

              

XXIV Feira de Artesanato Região de Aveiro e XVI Mostra Nacional e Int. Artesanato 

 Feira de Gastronomia   Pav. A / Pav. B/ Àrea Livre

Setembro                 

13-Set CDS/PP   Pav. B

19-Set Construtécnica   Auditório

18/21 Set  Construtécnica   Pav. B

24/28 Set Sangfer   Pav. B

26-Set Sangfer   Auditório

Outubro                 

Semana do Caloiro   

 Pav. B e área Livre 

13-Out Encontro PS   Salão Nobre

01-Out Dia do Idoso   Pav. B

  

8/9 Nov 

21/23 Nov 

  Auditório

26-Nov 

    

1 Abril/ 27 Abril  todo o recinto

  

  

  

Agosto   

09/17 Agosto Farav  -  

4/12 Out Pav. B

18-Out 4º Concentração Nacional dos Carochas 

Novembro               

Exposição Canina de Aveiro   Pav. A 

19-Nov Sindicato dos Bancários do Norte   Auditório

21/23 Nov AOCA   Pav. A

Aveiro Tecnológico   Pav. B

21-Nov Aveiro Tecnológico 

ACEAV   Auditório
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29/30 Nov Fitness   Todo o recinto

  

1 Dez. Fitness   Todo o recinto

10/14 Dez. Concurso Nacional da Raça Holtein Frisia  Pav A Pav B e Auditório

13 Dez. Patronato   Auditório

19-Dez Jantar CMA Pav. B

19-Dez Aveiro-Digital  Auditório

20-Dez Jantar Beira-Mar  Pav. B

21-Dez Festa de Natal (CMA)  Pav. B

___________________________________________________________________________ 

 

Projectos executados 

- Sede da Tuna e Centro Paroquial em Sta Joana. 

- Igreja de Esgueira - Acompanhamento da obra. 

- Lar e Centro de Dia de S.ta Joana – Alteração da cobertura. Acompanhamento da obra. 

- Muros e Equipamentos dos Canais Urbanos – Projecto elaborado para a Aveiro Polis. 

- Estudo do Plano do Centro - Pormenorização dos arranjos exteriores da zona envolvente 

ao canal do Côjo.  ( trabalho integrado no programa Polis ). 

- Escolas Básicas e Jardins Infantis – Analisado o estado de conservação por agrupamentos 

e freguesias;  Proposta de recuperação. 

- Escola de Taboeira - Proposta de reordenamento e construção de polivalente na Escola. 

- Novas instalações da CERCIAV - Adaptação de espaços para a CERCIAV, nas Glicínias. 

- Habitação Social Colectiva - Elaboração de tipologias para a habitação social -

desenvolvimento. 

- Novas instalações da C.M. Aveiro - Processo das novas instalações para o DPGOM e para 

a Divisão de Acção Social; Acompanhamento da obra. 

- Zona junto à linha da C. P. em Eirol – Carcavelos - Arranjo da zona envolvente. Espaço 

organizado como zona de lazer com um apoio de bar. 

  

 

  

Dezembro               

 

 

6.10. - OBRAS MUNICIPAIS  

Arquitectura e Paisagismo 

- Escola das Agras - Implantação de um polidesportivo na escola; Pormenorização. 

- Escola da Costa do Valado  - Proposta de reordenamento e ampliação da Escola. 

- Junta de Freguesia da Vera Cruz - Acompanhamento de obra e rectificações ao 

projecto. 
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- Jardim de Infância de Eixo - Acompanhamento de obra. 

- Praça Marquês de Pombal - Desenho do contorno dos signos na Praça; Acompanhamento 

da obra. 

- Escola Básica de Mamodeiro - Acompanhamento de obra. 

- Igreja de Esgueira - Levantamento do lado do Evangelho; Acompanhamento da obra. 

- Jardins - Acompanhamento dos trabalhos de manutenção. 

- Parques Infantis da Cidade - Acompanhamento dos trabalhos de manutenção dos 

Parques e Jardins. 

- Árvore de Interesse Público do Parque Infante D. Pedro - Acompanhamento do processo 

de decadência do Cupressus macrocarpa do Parque Infante D. Pedro. 

- Parque de Merendas em Eirol - Acompanhamento das plantações de árvores no parque 

de merendas. 

- Passagem Superior da Linha do Norte - Reformulação do separador. 

- Horto do Parque Infante D. Pedro - Proposta para a recuperação do Horto. 

- Loteamento 9/86 em Sta Joana  - Projecto de rega do espaço público. 

- Junta de Freguesia de Aradas, Cemitério e envolvente das Piscinas e Pré - Primária da 

Quinta do Picado - Proposta para algumas plantações. 

- Capela S. Tomás de Aquino – estudo para reabilitação da Capela e área envolvente. 

- Arranjo junto à saída do Parque de Viaturas dos CTT - Estudo do trânsito, para 

compatibilizar com a Praça Marquês de Pombal.  

- Pontes sobre o Canal -  Projecto para concurso das pontes integrado no Programa Polis. 

- Igreja Paroquial de Eixo - arranjo envolvente. 

- Casa Major Pessoa – Após visita ao edifício e levantamento fotográfico, foi iniciado o 

projecto de remodelação. 

- Traseiras do Tribunal – Novo estudo para estacionamento. 

- Teatro Aveirense – arranjo do passeio em frente ao teatro; reformulação do 

atravessamento viário. 

- Avenida Lourenço Peixinho junto à Estação – Execução de projecto para o arranjo do 

topo da Avenida. 

- Sistema de Rega nas margens do Lago do Plano do Centro - Projecto da rede de rega nas 

margens do Lago do Plano do Centro. 

- Floreiras suspensas para Primavera – Verão - Proposta para o arranjo das floreiras 

suspensas para a floração de  Verão. 

- Árvores da Cidade - Acompanhamento dos trabalhos de limpeza das árvores. 

- Dia da Árvore - Acompanhamento das plantações. 

- Espaços da Cidade - Reformulação de alguns espaços. 

- Cáritas ( Ervideiros ) – arranjos exteriores. 

- Nossa Senhora da Graça – arranjo envolvente. 
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- Levantamento das escolas de Nariz, Povoa do valado; Vilarinho; Glória; Esgueira (Cabo 

Luís e Areais ) e de Eixo. 

- Clube Estrela Azul– Garagem e arrumos 

- Pré Primária em Sta Joana – Griné – Levantamento. 

- Apreciação e informação dos arranjos exteriores em processos de loteamento. 

- Baixa de Santo António – Proposta para novo alinhamento de algumas árvores. 

- Colecção de Bonsais – Identificação de uma colecção de Bonsais doados à C. M. de Aveiro. 

- Rotunda de S. Bernardo – Proposta para alteração da rotunda. 

- Sanitários Automáticos do Rossio, Baixa de Santo António e Forca – Implantação dos 

sanitários. 

- Igreja de Esgueira – Levantamento e estudo do corte a efectuar no Adro da Igreja. 

- Largo do Chafariz na Quinta do Loureiro em Cacia – Pormenorização do Largo. 

- Lago do Plano do Centro – Reformulação do projecto de ajardinamento das margens do 

Lago. 

- Mercado José Estevão - Praça do Peixe – proposta para plantação de árvores na 

envolvente. 

- Parque Infante D. Pedro – Acompanhamento dos trabalhos de abate de algumas árvores 

relacionadas com as obras do Parque. 

- Escola Primária da Glória – Arranjo exterior junto à Escola. 

- Zona envolvente ao Pavilhão dos Galitos – Implantação de bancos. 

- Cemitério Sul – Ampliação dos talhões 10 e 11 do cemitério. 

- Escolas Pré – Primárias – Alteração dos projectos tipo. 

- Pavilhão Verde – Implantação do pavilhão num terreno da Junta de freguesia de 

Esgueira. 

- Pista de Remo do Rio Novo do Príncipe – Participação em reuniões 

- Concurso Escolar – participação no júri do concurso escolar sobre os temas: Ambiente, 

Educação Cívica e Alimentação. 

- Escola da Vera Cruz 3 – projecto do refeitório. 

- Praça Marques de Pombal- Estudo do trânsito, para compatibilizar com a Praça Marquês 

de Pombal nos acessos: acompanhamento da obra; Estudo das traseiras do Tribunal, 

casa Martelo – ligação à Escola da Glória; Definição da nova implantação da Estátua; 

Zona – Verde. 

- Passeios do Rossio e Rua Barbosa de Magalhães – arranjos exteriores. 

- Parque Infante D. Pedro – Muros – Requalificação 

- Antiga Fábrica Aleluia e Fonte Nova – arranjo da zona envolvente e levantamento 

fotográfico. 

- Cemitério de Esgueira – Levantamento. 

- Torreões de Esgueira- Levantamento. 
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- Paragem dos autocarros – Implantação de paragem de autocarros em Azurva. 

- Bombeiros Velhos –Levantamento do antigo Edifício dos bombeiros Velhos. 

- Rua B do Plano Pormenor do Centro – Projecto dos arranjos exteriores e muros de 

suporte da rua. 

- Parque Desportivo da Associação Desportiva de Taboeira – Localização e entrada nova. 

- Jardim de Infância de Verdemilho e Eixo – Pormenorizações e acabamentos finais. 

- Balneários de Nariz – Ampliação. 

- Centro Social de Taboeira – Estudo de ampliação Café 

- Floreiras suspensas para o Outono - Inverno – Proposta para o arranjo das floreiras. 

- Associação Desportiva de Requeixo – Proposta para instalação de equipamento infantil 

na Associação. 

- A.I.D.A – Orçamento para os trabalhos de ajardinamento. 

- Projecto POLIS – Apreciação e parecer sobre os projectos de arborização e revestimento 

do solo, na zona envolvente do Canal de S. Roque e Lota. 

- Polidesportivo no Bairro da Bela Vista – Proposta para o arranjo do espaço do 

Polidesportivo. 

- Parque de Merendas de Taboeira e Ribeira do Paço na Junta de Freguesia de Esgueira – 

Proposta para plantações. 

- Ruas de S. Jacinto – Proposta para plantações. 

Projectos e Obras 

Para a realização da Feira de Março 2003 foram executado os trabalhos relativos aos 

estacionamentos provisórios e infraestruturas eléctricas. 

 

Cais de acostagem do ferry-boat 

Desenvolvimento dos estudos relativos aos terminais fluviais de viaturas e passageiros no Forte 

da Barra  e em S. Jacinto. 

- Sanitários de S. Jacinto – Pormenorização dos acabamentos dos sanitários. 

- Capitania – Estudo da zona frente à Capitania. 

- Habitação para Idosos – Estudo de Domótica. 

- Fonte do Rio Neto em S. Bernardo– Arranjo e reabilitação. 

- SIG do Parque Infante D. Pedro – Acompanhamento dos trabalhos relacionados com a 

proposta apresentada pelo Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. 

 

Concepção/Construção do Novo Parque de Feiras e Exposições de Aveiro 
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Aberto o concurso público para a execução de 4 Duques d’Alba para os terminais fluviais de 

viaturas e passageiros no Forte da Barra e em S. Jacinto. 

 celebração do contrato de empreitada para a execução de 4 Duques d’Alba; 

 Acesso rodoviário ao Terminal no Forte da Barra – Abertura de procedimento e 

adjudicação da empreitada 

 

Novas Instalações do DPGOM 

Execução dos trabalhos de construção civil e infraestruturas. Aplicação de divisórias e 

pavimentos 

Concepção/Construção de um Edifício Habitacional no Caião 

 

Centro Cultural de Esgueira 

Execução das alvenarias, colocação de telhas cerâmicas. 

 

Colocação de saibro. Aplicação das balizas e marcação do campo. 

Concepção (Especialidades)/Construção do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Vera Cruz 

Concluída 

 

Construção do JI de Verdemilho 

Adjudicação. Execução dos trabalhos de construção civil, rede de águas e esgotos e 

electricidade. Rebocos. 

 

Construção dos JI de Eixo e Azurva 

Iluminação da Praceta de Viseu 

Concluído o procedimento administrativo para a execução da empreitada 

 

Aquisição do equipamento AVAC para o Novo Parque de Feiras e Exposições 

Adjudicação e execução. 

 Terminais fluviais de viaturas e passageiros no Forte da Barra e em S. Jacinto - Aberto o 

concurso público para a prestação de serviços de reparação/reabilitação das estruturas 

flutuantes existentes; 

 

Obra concluída 

Campo de Treinos em Oliveirinha 

 

Adjudicação da empreitada e o inicio dos trabalhos com a execução das alvenarias. 
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Fornecimento de ar comprimido para o Parque de Feiras  

Adjudicação e execução. 

 

Reforços de iluminação em diversas ruas 

Reforço da iluminação efectuado em várias freguesias: Eixo, Esgueira, Santa Joana, Glória, S. 

Bernardo, S. Jacinto, Oliveirinha e Aradas. 

 

Execução da obra 

Execução 

 

Empreitada concluída 

Projecto eléctrico dos circuitos de BT do AVAC no Centro Cultural e de Congressos , para 

licenciar a instalação 

Execução de Campo de Treinos em Oliveirinha 

Infraestruturas do PP do Centro  

 

Infraestruturas de IP e BT da envolvente à C+S de S. Bernardo 

 

Iluminação do Campo de Futebol (Treinos) de Oliveirinha  

Projecto concluído. 

Infraestruras eléctricas (rede de BT e IP) – Sá Barrocas  

 

Executado  

 

Projecto de infraestruturas eléctricas e telefónicas do PP do Centro – 1.ª fase 

Projecto e execução da obra 

 

Projecto de Infreastruturas para iluminação decorativa no PP do Centro – 1.ª fase  

Projecto e execução da obra 

 

Reabilitação/Recuperação da Capitania do Porto de Aveiro 

Executados os trabalhos de aplicação de estuque sintético projectado, assentamento de 

mármores, betonilha de regularização, AVAC, parte eléctrica e colocação do cobre na 

cobertura. 

 

Concluído o campo de treinos e o arrelvamento do campo principal. Seguiu-se a empreitada 

para a iluminação. 
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Iluminação da Praceta de Viseu 

Obra concluída 

 

Iluminação decorativa da Igreja de S. Paio - Requeixo 

Obra concluída 

 

Infraestruturas para o Centro Social de Nariz 

Estudo e projecto 

 

Infraestruturas eléctricas e telefónicas no PP do Centro 

Obra executada 

 

Infraestruturas de I.P e B.T. da Envolvente à C+S de S. Bernardo 

Obra executada 

 

Iluminação dos arranjos exteriores do Centro de Eixo 

Obra concluída 

 

Infraestruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento Privado da Rua do Sol em Aradas 

Adjudicação da obra e   

  

Infraestruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento do Bonsucesso  

Aditamento ao projecto de serviço público entregue à EDP para parecer 

  

Projecto de iluminação pública do novo arruamento do Sector K da Forca-Vouga 

Estudo e projecto 

 

Projecto Eléctrico e de Telecomunicações das Novas Instalações da CERCIAV 

Estudo e projecto 

 

Piscina do IND 

Obras de construção civil e impermeabilização da cobertura.  

 

Trabalhos diversos 

- Aquisição e revisão de extintores para as escolas do concelho; 

- Aquisição de porta em alumínio para o WC das Instalações Sanitárias da EB1 Oliveirinha; 

- Incêndio da Escola de Vilar: Documentação enviada para a peritagem e Ministério 

Público; 
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- Proposta p/vedação da Escola de Requeixo; 

- Apetrechamento da Escola de Oliveirinha para o serviço de refeições; 

- Substituição do mobiliário da cozinha da Escola de Requeixo; 

- Pintura das Escolas de Oliveirinha, Costa do Valado e Quintãs (fiscalização). 

- Ampliação da Escola de Mamodeiro – em fase de acabamentos. 

 

Concepção/Construção da Passagem Inferior do PP do Centro, Km 271.960 da LN 

Conclusão do quadro de betão armado e dos muros alas. Concluída a obra de arte relativa ao 

desnivelamento. 

Drenagem de águas pluviais na Quintã do Loureiro (junto ao IP5) 

Iniciada pela ligação do futuro colector à vala hidráulica existente. 

Movimentação de terras da área de estacionamento do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro 

Execução. 

 

Ramal de média tensão de alimentação ao Teatro Aveirense. 

Execução da obra 

 

Infra-estruturas eléctricas na Urbanização Quinta do Cruzeiro, Alimentação Lotes 36,37 e 38.  

Estudo e projecto 

 

Infra-estrturas eléctricas na Urbanização Quinta do Cruzeiro, Iluminação Pública, Tardoz Lotes 

20,21 e 22. 

Estudo e projecto 

 

Vias e Conservação 

 

Arranjos na Urbanização de Sá Barrocas  

Concluída a pavimentação dos passeios com lajetas. Pavimentação do arruamento situado nas 

traseiras da Escola Profissional. 

 

 

Plano do Centro – 2.ª fase 

Concluído o aterro. Após execução da empreitada das infraestruturas eléctricas e telefónica 

procederam-se aos trabalhos de lancil e pavimentação do arruamento D. 

 

Estacionamento provisório de apoio ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro 
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Execução. 

 

Pavimentação da Rua da Paz 

Concluído o colector de águas pluviais e travessias na frente dos armazéns. Pavimentação entre 

a EN 109 e a Fabridoce (aproximadamente 1200 metros). Executado o colector de águas pluviais 

entre a praceta da Rua da Paz e a Rua da Liberdade. 

 

 

Efectuada a pavimentação até ao arruamento que dà acesso ao Lidl. Entre a EN 109 a a 

Passagem Superior foi executada limpeza e uma regularização. Este troço foi depois 

pavimentado logo que executado o colector de saneamento e a conduta elevatória. 

 

Drenagem de águas pluviais no Largo Manuel Mateus Ventura – Quinta do Loureiro, Cacia 

Arranjos Urbanísticos no PP do Centro – 3.ª fase 

Elaboração do caderno de encargos, mapa de medições e orçamento.  

Saneamento no arruamento D do PP do Centro 

Executado o colector entre as caixas A e E (até aos edifícios da Somague e Savecol) e os ramais 

dos edifícios em construção. Seguiu-se a conclusão do colector e a ligação do mesmo à Estação 

Elevatória. 

 

Pavimentação da Rua da Junqueira 

 

Pavimentação da Rua do Barreiro em Eixo 

Empreitada concluída 

 

Rua da Covilhã – Eixo 

Empreitada concluída 

Empreitada concluída 

 

Execução de Travessia Hidráulica na Rua do Freitas, Santa Joana 

Executada a travessia na Rua do Freitas e a ligação desta à vala hidráulica. Trabalhos 

concluídos. 

 

Drenagem de Águas Pluviais na Rua de S. João, Santa Joana 

Foi feito o reperfilamento da vala hidráulica com peças de betão pré-fabricadas e respectiva 

vedação. 

 

Acesso à Ponte Militar Provisória em Sarrazola, Cacia 
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Execução de diques (margem norte e sul) Montagem da ponte pelos Militares da Escola Prática 

de Engenharia de Tancos. Regularização da superficie de apoio para os encontros e a subida  do 

caminho de acesso à margem sul. 

 

Arruamento de Ligação entre a Alameda Silva Rocha e a Rua D. António José Cordeiro, na 

Forca-Vouga 

Movimentação de terras, instalação da conduta de águas pluviais e pavimentação. 

 

Construção da Passagem Superior Rodoviária sobre o Rio Novo do Príncipe – PTT1 

Executados os acessos provisórios à futura ponte, com vista à execução das estacas moldadas de 

fundação. 

 

Plano do Centro – 1.ª fase 

Colocação do aterro no arruamento B e C, lancis e pavimentação. 

 

Prolongamento de vala hidráulica na Rua de S. João, Santa Joana 

Foi feita a ligação dos canaletes de betão pré-fabricadas à vala hidráulica. 

Obra concluída. 

 

Requalificação da Rua da Junqueira - Cacia 

Execução dos muros para alargamento do arruamento. 

Execução dos passeios. 

 

Pavimentação da Ligação da Rua Dr. João Evanjelista Lima Vidal com a Rua das Cavadas, em 

Santa Joana 

Execução colector de águas pluviais, rotunda, passeios e estacionamentos. 

Pavimentação do novo arruamento. 

 

Pavimentação da Rua do Sacobão 

Pavimentação a argamassa betuminosa. 

 

Arranjos Exteriores do Teatro Aveirense 

Execução de arruamento em microcubo de granito 

Execução de passeio em calçada à portuguesa. 

Execução de colector de águas pluviais. 

 

Instalação da Rede de Águas Pluviais e Pavimentação da Estrada Nova do Canal e José Luciano 

de Castro 
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Pavimentação a argamassa betuminosa de um troço da Rua José Luciano de Castro e Beco Nª Srª 

do Álamo. 

Empreitada concluída. 

Infra-estruturas numa Praçeta da Rua das Escolas - Esgueira 

 

♦sinalização de direcção 

♦semáforos 

- Ordenamento do trânsito no Bairro da Bela Vista – projecto de sentidos de circulação 

 

Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Aradas 

Pavimentação a argamassa betuminosa da Rua das Cavadas, Travessa das Cavadas Rua da 

Capela, Rua das Carreirase Rua Srº do Carmo. 

 

Reforço de Pavimentos  na Freguesia de Aradas – P.A.O. 2001 

 

Requalificação de Pavimentos  na Freguesia de Cacia – P.A.O. 2003 

Empreitada concluída. 

 

Empreitada concluída. 

Trânsito 

Estudos elaborados 

- Estudo das zonas pedonais 

♦ Praça Marquês de Pombal e zona envolvente ao Rossio 

♦ Projecto de sinalização vertical referente às passagens de nível 

 

- Estudo rodoviário em Eixo – sinalização vertical e horizontal  

- Estudo rodoviário no Centro de Esgueira (sentidos de trânsito/sinalização vertical e 

horizontal) 

- Alterações de trânsito na Av.ª Dr. Lourenço Peixinho e envolvente norte 

♦sinalização vertical e horizontal 

 

- Estudo de ordenamento de estacionamentos de apoio à Feira de Março 

- Rotunda junto ao edifício do Centro Cultural e de Congressos 

- Estudo de sinalização de direcção dos parques de estacionamento da cidade 

- Estudo do circuito para deficientes motores na cidade 

- Estudo de sinalização em Mataduços – projecto de sentidos de circulação 
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- Estudo de sinalização no Caião – projecto de sinalização e sentidos de circulação 

- Estudo de sinalização junto ao Edifício Colombo – idem 

- Estudo de sinalização das Alagoas – projecto de sentidos de circulação 

- Projecto de sinalização horizontal e vertical na zona envolvente ao Parque de Feiras 

- Rua General Costa Cascais e envolvente – projecto de sinalização e sentidos de 

circulação. 

♦Sinalização horizontal 

- Estudo de sinalização de direcção – Rotunda da Policlínic 

 

  

- Projecto de arranjo do separador central na Rua Adelino Amaro da Costa e respectiva 

implantação de passadeira 

- Empresa Municipal de Mobilidade – Recolha dos elementos solicitados pela empresa 

encarregue do estudo de organização e desenvolvimento 

- Estudo do circuito dos transportes públicos grátis para o Parque de Feiras e Exposições. 

- Projecto rodoviário na Praça Marquês de Pombal e zona envolvente 

♦ Sinalização vertical 

♦ Obras civis 

- Plano de circulação na Rua Mário Sacramento e Bairro de Santiago 

- Sinalização na Rua Direita em Quintãs  

- Estudo da passagem de peões na Av.ª 5 de Outubro com ligação ao Oita 

- Aveiro Cidade Digital – Recolha de elementos para candidaturas para uma central de 

tráfego no município, controlo de semáforos e controle de parquímetros 

Parecer sobre Estacionamento subterrâneo no Largo Maia Magalhães 

Indicadas as vantagens e os inconvenientes na localização dos acessos previstos, e apresentadas 

propostas mais vantajosas a nível de trânsito. 

Circuito de transportes colectivos de passageiros, na envolvente às Piscinas do Sporting Clube 

de Aveiro 

Estudo das dificuldades sentidas no trânsito de veículos de transportes colectivo de passageiros 

na envolvente às Piscinas do Sporting Clube de Aveiro, e propostas soluções que facilitem a 

circulação desses veículos. 

 

Ordenamento do estacionamento na Rua de Sá 

Desenvolvidas soluções para o ordenamento do estacionamento na Rua de Sá (via com um só 

sentido de trânsito rodoviário). 

 

Plano de Ordenamento de Trânsito em São Bernardo (Travessa da Rua do Marco-Rua do Forno; e 

Rua da Cabreira - Envolvente à aldeia Desportiva de São Bernardo). 

Pág. 145  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

Apresentado novo plano de sentidos de trânsito nos locais indicados em epígrafe, com o 

objectivo de reforçar a segurança de condutores e peões. 

 

Estudo de diversos lugares de estacionamento para deficientes no Rossio, e sua proposta. 

Executado um estudo com algumas soluções para o défice de estacionamento para deficientes, 

dando cumprimento à legislação em vigor para o efeito. 

 

Alargamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e Utilização Onerosa 

Realizado estudo de ordenamento dos estacionamentos nos arruamentos envolventes à Av. Dr. 

Lourenço Peixinho, com vista à sua limitação de tempo, e propostas soluções com a 

implantação das máquinas emissoras de bilhetes. 

 

Percurso de deficientes na cidade 

Propostas algumas alterações, nomeadamente de localização de paragem de autocarros, com 

vista a facilitar a sua utilização por pessoas de mobilidade reduzida, de acordo com proposta 

anterior de percursos para deficientes. 

 

Nova sinalização  - obra de remodelação do Marcado Manuel Firmino 

O estaleiro da obra referenciada em epígrafe ocupou alguns arruamentos e estacionamentos 

existentes no local, obrigando a uma alteração das regras de trânsito. 

 

Plano de Circulação da Urbanização de Azurva 

Desenvolvido um plano de sentidos de trânsito para a Urbanização de Azurva, com o objectivo 

de reforçar a segurança dos residentes e permitir mais lugares de estacionamento. 

 

Proposta de pista de ciclistas. 

Desenvolvido o processo para proposta de abertura de procedimento administrativo para a 

execução da obra da pista de ciclistas, em coordenação com a Divisão de Vias e Conservação. 

 

Plano de trânsito na Rua da Feira de Eixo 

Plano desenvolvido com o objectivo de reforçar a segurança do trânsito pedonal 

Foram propostas soluções de sentidos de trânsito e respectiva sinalização. 

  

Proposta de implementação de sinalização horizontal no Bairro do Liceu.  

Com a implementação de novo conjunto semafórico na Av. 25 de Abril, foi proposto a abertura 

de procedimento administrativo para a alteração da sinalização no Bairro do Liceu 

 

Sinalização nos acessos ao Novo estádio Municipal de Aveiro  
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Apoio e emissão de parecer sobre o projecto de sinalização nas acessibilidades ao novo estádio 

municipal de Aveiro 

 

Domingos Sem Carros 

Com a finalidade de promover os temas Mobilidade e Ambiente Sustentáveis, decidiu-se na 

Reunião de Câmara de 10.Jul.2003, promover a iniciativa municipal ‘Domingos Sem Carros’.  

Esta iniciativa consistiu em restringir o tráfego motorizado no núcleo central da cidade, todos 

os domingos, de 27 de Julho a 21 de Setembro de 2003, das 10h00 às 13h00 (9 domingos). 

Juntamente com a divisão de ambiente procedeu-se aos mais variados trabalhos de 

coordenação dos serviços da autarquia e entidades envolvidas para a sua implementação. 

 

No Dia Europeu Sem Carros, 22 de Setembro (2ª feira), existiu uma zona da cidade em que os 

veículos motorizados não circulavam. Essa zona foi fechada ao trânsito das 8 horas às 19 horas, 

tendo sido apenas admitida a circulação de peões, ciclistas, transportes públicos e de veículos 

ecológicos eléctricos. 

Festival Dunas de S. Jacinto 

Plano de Transportes 

O Festival Dunas de São Jacinto realizou-se nos dias 10, 11 e 12 de Julho de 2003, em São 

Jacinto. Dada a carência de acessibilidades desta freguesia, definiu-se um plano de transportes, 

quer de Aveiro, quer da Torreira. 

 

Festival Dunas de S. Jacinto 

Sinalização do trânsito 

Por forma a implementar o esquema de circulação rodoviário proposto superiormente, 

elaborou-se o estudo de sinalização de regulamentação para a área envolvente ao Festival 

Dunas de S. Jacinto 

 

Dia Europeu Sem Carros 

Semana Europeia da Mobilidade 

A Câmara Municipal de Aveiro aderiu aos eventos Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu 

Sem Carros. Em 2003, à semelhança do ano transacto, realizaram-se os eventos mencionados de 

16 a 22 de Setembro, tendo cuminado as diversas acções desenvolvidas durante essa semana, no 

dia 22, com o evento Dia Europeu Sem Carros. 

Em estreita colaboração com a Divisão de Ambiente procedeu-se à realização dos mais diversos 

trabalhos no âmbito deste evento, desde a organização global em si à elaboração do conteúdo 

de todos os folhetos informativos do evento, à elaboração do respectivo programa de animação, 

entre outros. 
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De ressaltar que o Programa de Animação do evento resultou da colaboração dos mais variados 

serviços da autarquia (Divisão de Desporto, Divisão de Acção cultural, Divisão da Juventude, 

Divisão de educação, Departamento dos Serviços Urbanos, Protecção Civil Municipal, Gabinete 

de Imprensa, Serviço BUGA e Transportes Urbanos de Aveiro). 

 

Sinalização de Direcção Provisória 

Praça Marquês de Pombal 

Com a entrada em funcionamento do parque de estacionamento subterrâneo da Praça Marquês 

de Pombal a 8 de Agosto de 2003, procedeu-se ao estudo de sinalização de direcção, a título 

temporário, para orientação dos condutores. A sinalização colocada foi depois substituída por 

equipamento urbano próprio para o efeito. 

 

Alteração de Trânsito da Rua José Estevão 

Freguesia de Eixo 

Introduzida uma alteração do trânsito no troço da Rua José Estevão compreendido entre a EN 16 

e a Rua Avelino Figueiredo de forma a permitir os dois sentidos de trânsito, com proibição de 

circulação de veículos pesados, excepto transportes públicos.  

 

Estudo de Sinalização de direcção para a futura Rotunda da Policlínica 

Por solicitação do Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, elaborou-se 

um esquisso com a proposta de sinalização de direcção a inserir na rotunda da Policlínica. 

 

Sinalização na Forca (Rua de Angola – Rua de Moçambique) 

Detecção de algumas faltas na sinalização existente, sua rectificação, e melhoria das condições 

de estacionamento do local. 

 

Estacionamento na Rua de Timor e Rua Orlando de Oliveira, na Forca. 

Estudo das necessidades e ofertas de estacionamento em alguns arruamentos da Urbanização da 

Forca Vouga, e proposta de medidas para melhorar as suas condições. 

 

Interferências no trânsito, da obra do viaduto de Esgueira 

Apresentado o plano de sinalização e ordenamento do trânsito alterado relativamente à obra 

em epígrafe. 

 

Estudo de Infra-estruturas para estacionamento de bicicletas na Zona de Visconde da Granja 

Apresentação de propostas de implantação de novas infra-estruturas para estacionamento de 

bicicletas naquela zona, para incentivo de utilização desse meio de transporte numa zona de 

intensa actividade desportiva. 
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Sinalização no Plano do Centro – 1ª Fase. 

Realizados os projectos de sinalização horizontal e vertical dos arruamentos inseridos no Plano 

do Centro, na Freguesia da Glória, 1ª Fase. 

  

Sinalização de estrangulamento de via em Verba – Freguesia de Nariz. 

Estudo e apresentação de proposta de sinalização de um cruzamento, em Verba, indicada como 

zona de acidentes numa visita da Presidência Aberta a Nariz. 

 

Sinalização da Rotunda na Rua das Cavadas, e do arruamento de ligação à Rua Evangelista Lima 

Vidal – Stª joana. 

Elaboração do projecto de sinalização da rotunda e arruamento em epígrafe. 

  

  

Rectificação da sinalização na Rua Belém do Pará 

Foi apresentada proposta para a rectificação da sinalização da Rua Belém do Pará, para a sua 

execução antes da inauguração do Teatro Aveirense 

 

Proposta para abertura de concurso para Passagem de peões no Eixo Estruturante – Forca Vouga 

Executado projecto para semaforização da passagem de peões no eixo Estruturante – Forca 

Vouga, conforme pretensão já mostrada pela Câmara, e proposta a abertura de concurso para a 

sua execução. 

 

Passagem de peões na Av. da Universidade, junto ao ISCAA 

Executado projecto para semaforização da passagem de peões junto ao ISCAA, na Av. da 

Universidade. 

  

Reabilitação do Pavimento da Av. Dr. Lourenço Peixinho 

Emissão de Parecer de trânsito, sobre o anteprojecto elaborado pela DAP. 

Cruzamentos nas Glicínias, com a Rua Direita. 

Foi elaborado desenho dessa intercepção e apresentada proposta de uma rotunda para o local. 

  

Melhoria das condições rodoviárias na Rotunda das Glicínias, sobre a EN109. 

Foi elaborado um estudo exaustivo das principais fontes de trafego para essa Rotunda, e 

apresentadas formas de desviar grande parte desse trafego. Foram ainda apresentadas 

propostas de realização de obras com vista a melhorar as condições de entrada e saída nessa 

rotunda, minimizando assim o tempo de espera. 
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Passadeira na Av. eng. Adelino Amaro da Costa 

Jogo Inaugural Portugal - Grécia 

Foi reapreciada uma pretensão dos munícipes de melhores condições de trânsito pedonal numa 

travessia de peões na Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, na Forca Vouga, e apresentada uma 

proposta de maior alerta dos veículos.  

  

Estacionamento na Ex EN230 no Centro de Eixo 

Informação prestada sobre as condições de estacionamento sobre o passeio, vantagens e 

desvantagens para  o trânsito pedonal e rodoviário.  

 

Sinalização da Rua do Sacobão 

Elaboração e apresentação de projecto de sinalização da Rua do Sacobão. 

  

Hospital Infante D. Pedro, S.A. - Instalações Provisórias do Serviço de Urgência.Sinalização. 

Foi elaborado e apresentado o projecto de sinalização na Av. da Universidade, atendendo à 

nova disposição das instalações provisórias do Serviço de Urgência. 

 

Inauguração do Novo Estádio Municipal 

Procedeu-se à realização dos mais diversos trabalhos no âmbito deste evento, desde a 

organização global em si à elaboração das propostas de sinalização temporária de desvio, 

elaboração dos conteúdos dos suportes de divulgação, elaboração em parceria com os TUA do 

Plano de Transportes no que refere à oferta de Transporte Público, tratamento de todas as 

aquisições necessárias no âmbito da divulgação do Plano de Transportes criado especialmente 

para o evento. 

De ressaltar a colaboração dos mais variados serviços da autarquia (Departamento dos Serviços 

Urbanos, Divisão da Juventude, Protecção Civil Municipal, Polícia Municipal, Gabinete de 

Imprensa e Gabinete de Designe). 

O grupo operacional constitui-se, além da CMA, pela GNR – Brigada Territorial; GNR – Brigada de 

Trânsito; PSP; Transportes Urbanos de Aveiro (TUA); Comité Operacional do Euro 2004 e 

Empresa Municipal - Estádio Municipal de Aveiro (EMA). 

 

  Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

Por forma a formalizar a adesão desta autarquia à rede supra mencionada, procedeu-se à 

definição da área de intervenção dentro do perímetro urbano de Aveiro. 

  

Uma vez que o Campo de Futebol de Taboeira tem novas instalações, sitas na Quinta da 

Condessa, elaborou-se o estudo de sinalização de direcção por forma a orientar os utentes. 

Estudo de sinalização de direcção – Campo de Futebol de Taboeira 
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Reforço da sinalização do trânsito e dos dispositivos de segurança rodoviária na área 

envolvente ao Centro Infantil da Casa do Povo de Oliveirinha. 

Dadas as velocidades de circulação automóvel significativas praticadas junto deste centro 

infantil, procedeu-se a um estudo de forma a catalisar a segurança rodoviária dos acessos 

utilizados pelas crianças. 

 

Sinalização de direcção – centro comercial Glicínias 

Elaboração do estudo de sinalização de direcção do Centro comercial Glicínias. 

 

Reforço da sinalização do trânsito na área envolvente à Escola do 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico João Afonso de Aveiro. 

Estudo de reforço da sinalização do trânsito existente na rede viária envolvente à escola supra 

citada, por forma a aumentar a segurança rodoviária dos transeuntes e dos respectivos alunos. 

 

Prémio 2004 

Semana Europeia da Mobilidade 

Em parceria com a Divisão de Ambiente, procedeu-se ao preenchimento da ficha de inscrição e 

elaboração/recolha dos respectivos anexos necessários para formalizar a candidatura da 

autarquia ao Prémio Europeu da Semana da Mobilidade 2004. 

 

Autorização de Exploração do Comboio Turístico pela Associação Comercial de Aveiro 

Concessão de autorização para exploração de um Comboio Turístico. 

Informação sobre a formalização do requerimento, de acordo com o DL 249/2000, de 13 de 

Outubro. 

Após esta formalização, propôs-se a concessão da autorização de exploração do comboio 

turístico à Associação Comercial de Aveiro, mediante determinadas imposições em cumprimento 

com o diploma legal mencionado em epígrafe. 

  

Elaboração do Estudo Técnico e Económico-Financeiro da Empresa Municipal de Mobilidade de 

Aveiro – Acompanhamento do processo. 

Acompanhamento das reuniões de progresso, análise dos relatórios intermédios, recolha e 

fornecimento de informação necessária ao desenvolvimento do estudo. 
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6.11. - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
___________________________________________________________________________ 

 

Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos 

 

Introdução 

A Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos (DGSI) é a unidade funcional da Câmara Municipal 

de Aveiro responsável pela gestão de todas as infraestruturas informáticas e de 

Telecomunicações, bem como pela manutenção e configuração dos sistemas, serviços e 

aplicações e definição das soluções que satisfaçam as necessidades da instituição.  

 

A DGSI norteou a sua actividade do ano 2003 no sentido de continuar a criar e consolidar 

infraestruturas dos vários tipos e disponibilizar serviços a todos os Serviços da Câmara 

Municipal. 

- Colocação em funcionamento do circuito digital entre a CMA e a AIRC em Coimbra com 

uma largura de Banda de 64Kbps; 

- Ligação por fibra óptica do Teatro Aveirense ao edifício dos Paços do Concelho; 

- Aquisição de switch de alto débito para a interligação dos servidores e sua ligação 

directa ao nó principal da rede; 

As actividades descritas tiveram um custo global de 65.689,63€ c/iva. 

 

 

 

 

 

1. Rede Geral 

Tendo como objectivo a expansão da rede informática e a melhoria de performance da mesma 

foram executadas as seguintes acções: 

 

- Aumento da largura de banda do circuito Frame Relay (ligação dos servidores WWW, 

DNS e Mail à internet) de 192Kbps para 512Kbps; 

- Projecto da Rede Estruturada das novas instalações da CMA no 3.º piso do CCCA; 

- Ligação da rede informática do Parque de Exposições à rede da Autarquia (aluguer de 

circuito digital a 128Kbps); 

- Para além das novas acções foram mantidos do circuitos digitais e acessos à internet 

existentes, bem como o respectivo hardware de suporte (routers e firewall). 
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2. Informática Departamental 

2.1 Hardware 

Atendendo ao crescimento do número de utilizadores, à instalação de aplicações mais exigentes 

ao nível de recursos informáticos e às necessidades futuras, foi necessário remodelar e adquirir 

mais equipamento informático: 

- 7 servidores (SQL, Exchange, WWW, Intranet, DNS, PrintServer / Gestão de Licenças / 

Antivirus e Aplicational); 

- 2TB de storage (SAN) partilhado  pelos novos servidores e pelos existentes (Digital Alpha 

e Servidor de Ficheiros); 

- 23 Computadores pessoais distribuídos por diversos Serviços e 2 Workstations para a 

DIG; 

- 20 Máquinas fotográficas distribuídas pelos responsáveis por introdução de conteúdo no 

site da Autarquia; 

- 5 impressoras laser e 1 officejet; 

- Monitores TFT de 15”. 

As actividades descritas tiveram um custo global de 237.771,96€ c/iva. 

 

2.2 Prestação de Serviços 

Na área de servidores foi renovado o contrato de manutenção do servidor UNIX Alpha, por mais 

um ano, com a HP; 

Foi efectuado um contrato de manutenção para o motor de base dados Informix; 

Foram renovados contratos de manutenção das aplicações da AIRC. 

As actividades descritas tiveram um custo global de 16.788,82€ c/iva. 

 

 

2.3 Aquisição e Upgrade Software 

Destinado ao Departamento Obras Particulares foi adquirida á AIRC a nova aplicação “Sistema 

de Obras Particulares”; 

Destinado à Divisão Jurídica adquirida á MEDIDATA uma aplicação de Gestão de Contra 

Ordenações; 

O Museu da República passou a dispor de uma nova aplicação de Gestão de Peças (Matriz); 

Com a finalidade de disponibilizar na Internet Informação Geográfica foi adquirida uma nova 

Licença de MapGuide; 

Foi também este ano colocado online o site de serviços da Autarquia bem como o Mapa 

Interactivo da Cidade; 

No final do ano foi colocado online o site da Rede Social (http://www.cm-aveiro.pt/cm-

aveiro/redesocial); 

Destinada à rede social foi adquirida uma licença de Microsoft Office 2003 Pro; 
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Actualização da aplicação ARKTEC-TRICALC instalada na DPGOM-DPO; 

Por forma a Integrar o Servidor Digital ALPHA na SAN foi necessário efectuar um Upgrade ao 

Sistema Operativo (True64 UNIX v5.1a). 

As actividades descritas tiveram um custo global de 50.389,12€ c/iva.  

 

2.4 Outros Equipamentos 

Com a Finalidade de garantir um maior tempo de Backup das UPSs da Sala de Servidores, foi 

adquirida uma nova UPS com autonomia estimada de 1h e 45m (contra os 5 min da anterior); 

Por forma a eliminar os problemas causados pelo deficiente fornecimento de energia eléctrica 

ao DSU, foram adquiridas 15 pequenas UPSs; 

- Reparação de equipamento Informático; 

- Instalação de firmware; 

3. Telecomunicações: Fixas e móveis 

Foram também adquiridos dois faxs para o CIAC e Divisão Jurídica; 

As actividades descritas tiveram um custo global de 21.326,69€ c/iva. 

 

2.5 Apoio aos Utilizadores e Manutenção / Reparação de equipamento 

Estas são as áreas que ocupam mais tempo aos técnicos da DGSI:  

- Criação de novas contas; 

- Passwords esquecidas e expiradas; 

- Instalação de impressoras; 

- Apoio na utilização de algumas ferramentas; 

- Manutenção de backups; 

- Instalação /reinstalação de software; 

 

No final do ano 2002 foi repensada toda a gestão das telecomunicações fixas e móveis da 

Câmara Municipal. A nova gestão visa não só o funcionamento mas também a redução 

substancial dos custos. Nesse sentido iniciou-se um controlo rigoroso dos telefones fixos, 

alterando as permissões das extensões e procedimento de utilização das mesmas. Do mesmo 

modo, a distribuição de telemóveis foi reavaliada e implementou-se uma solução de 

plafonamento anual para cada utilizador. 
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4. Projectos com Entidades Externas 

Participação no programa de ligação á Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade – “Internet na 

Escola” do 1º Ciclo – FCCN; 

Participação no Projecto SAL Online inserido no Programa Aveiro Digital 2003-2006. 
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Divisão de Informação Geográfica 

Á semelhança dos dois últimos, o ano de 2003 foi marcante para a Câmara Municipal de 

Aveiro em termos de disponibilização de dados geográficos digitais, colocados à disposição do 

Cidadão Munícipe, Organismos Municipais e inter-Municipais, através da Divisão de Informação 

Geográfica (DIG). 

Ao longo desse ano a D.I.G. esteve também envolvida noutras actividades mais diversificadas 

com vista à integração completa de um Serviço Municipal de Informação Geográfica (S.M.I.G.), 

nomeadamente: Acompanhamento e formação na implementação das aplicações SIGMAT3, 

(Cadastro de Propriedade, Património Municipal e Rede Viária); Levantamento integral da Rede 

de Apoio Topográfico, para posterior validação, georeferênciação e publicação em WEB; 

Participação na elaboração de uma proposta conjunta de Levantamento do Cadastro da Rede de 

Águas Pluviais; Participação como oradores em iniciativas no âmbito dos Sistemas de Informação 

Geográfica, em representação da Câmara Municipal, etc. 

 

Além disto, foram desenvolvidos 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, 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 e a digitalização em formato raster dos alvarás de loteamento, 

ambos para apoio à Gestão Urbanística. 

 

1. PROJECTO E ACTIVIDADES 

a. - Resposta a Solicitações Internas e Externas 
 

FORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

Entidade Projecto N.º exemplares 

Parque Desportivo de Aveiro Acessibilidades 5 

Eixos Viários 2 

Rede hidrográfica 25.000 2 Divisão de Obras Municipais 

Rede Viária Fundamental 2 

Divisão de Desporto Cart. 10.000 15 

Eixo Estruturante 2 

Z.I.(s) em Ortofotomapas 1 

Equipamento Escolar Municipal 2 
DDPT 

Escolas no PDM 6 

Rota da Luz Cart.10.000 + ortofotos 4 

Carta Escolar 

Rede de Apoio (levantamento) 5 

Cart.10.000 + Lim. Freg. 2 
Presidência 

“Festival Dunas de S. Jacinto” 3 

Polícia de Segurança Pública Euro 2004 2 

2 
DIG 
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Divisão de Ambiente Cart. Mapa de Ruído 1 

Instituto Nacional de Estatística Correcção do Lim. Freguesias 4 

Divisão de Património Histórico Sítios Arqueológicos 2 

Divisão Património Imobiliário  Toponímia 2 

Gabinete de Projectos Específicos Mapa Interactivo do Concelho 2 

Divisão de Obras Municipais Zonamento - Finanças 6 

TOTAL  72 

 
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO DIGITAL  

Entidade Projecto N.º exemplares 

Administração do Porto de Aveiro PDM 1 

Gabinete de Projectos Especiais Cart. 1:10.000 1 

Divisão de Obras Municipais PDM 1 

ENGIVA (Estudo de Acesso Rod. a S. Jacinto) PDM, ORTOS, Cartografia, Polis, PU S. Jacinto 1 

Serviços Municipalizados de Aveiro PDM 1 

E. C. O. 14 (Elaboração do Mapa de Ruído) Cart. 1:10.000 1 

Divisão da Juventude (Festival Dunas S. Jacinto) Cart. 1.000 1 

Direcção Geral de Contribuição e Impostos PDM e Zonamento de Taxas 1 

DDPT “Celebração de Cidades” conc. de ideias Cart. 1.000 7 

Eixos de Via e Construções 1 
PH – Informática 

Actualizações das Vias e Construções 2 

Ventura da Cruz Planeamento PDM 1 

DIG – GTL Anadia Apresentação Power Point 1 

Divisão de Obras Particulares Zonamento de Taxas 1 

TOTAL  21 

 

2. GESTÃO GLOBAL DO S.M.I.G. (Sistema Municipal de Informação Geográfica) 

a. – INTRAnet 
ACÇÕES DESENVOLVIDAS  

Acção Designação 
N.º 

Registos 

Scanarização de todas as 
cartas com registos de 
processos de obras 

Disponibilidade dos antecedentes administrativos existentes em determinada

parcela do território, a partir de qualquer PC da Câmara Municipal, incluindo o

front officie 

594 

Integração digital da

toponímia – nome da rua  

Associação da toponímia aos “eixos de via” da cartografia 1:10 000 da AMRIA. O

objectivo foi dotar todos os funcionários da CMA de uma poderosa ferramenta de

localização espacial e facilitar procedimentos tendentes a contribuir para a

eliminação gradual da utilização de papel em circulação, nomeadamente plantas

de localização. 

863 

Digitalização dos registos de

licenciamento das obras

particulares 

Orientação e acompanhamento diário na digitalização e inserção dos perímetros

dos registos de licenciamento das obras particulares dos alvarás de loteamento. 

 

448 

Digitalização dos alvarás de

loteamento desde a

publicação de PDM 

Orientação e acompanhamento diário na digitalização dos alvarás de

loteamento. 
3475 
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Censos 2001 

Integração dos resultados dos Censos 2001 com desagregação à subsecção

estatística, com os seguintes indicadores: população residente, população

residente pelos diversos grupos etários e edificados por data de construção. 

Esta informação permitirá ao Planeamento sustentar com maior racionalidade as

suas opções de localização espacial de equipamentos. 

11020 

Rede de Apoio Topográfico 

Iniciou-se neste período a cartografia das marcas de nivelamento e planimetria,

para as quais só existiam somente fichas e croquis de localização. Este trabalho

permitiu disponibilizar de uma forma global, interna e externamente, a Rede de

Apoio para todo o concelho. 

928 

Mudança de Servidores 
Intervenção na mudança dos servidores de SIG, e redireccionamento de todos os

links do SMIG, das Aplicações do SIGMAT e do site da CMA 
15879 

TOTAL  33207 

 
 
b. – INTERnet 

 
ACÇÕES DESENVOLVIDAS  

Acção Designação 
N.º 

Registos 

Publicação de PMOT’s 
Aprovados 

Publicação na WEB do PDM e PP’s aprovados, permitindo a sua consulta on-line, o

que aos olhos do cidadão munícipe torna o processo de planeamento mais acessível,

transparente e eficaz. 

5 

Separador de Informação

Geográfica 

Preparação dos Browsers de SIG no separador de Informação Geográfica da Página

de Internet da CMA, incluindo o roteiro de ruas para todo o concelho, os Planos de

Pormenor aprovados e PDM. 

5 

Rede de Apoio

Topográfico 

Publicação da Rede de Apoio Topográfico na Web. Até ao momento não
conhecemos nenhum caso em Portugal em que esta informação se encontre
disponível na Internet pelo que será uma novidade em termos de informação digital
municipal colocada Online. 

928 

Mapa Interactivo 

Em parceira com a PH Informática e Ciberguia, Integrou-se diversa informação
geográfica existente e disponibilizou-se em duas ferramentas de SIG, uma mais
vocacionada para a Cidade de Aveiro e outra com a abrangência de todo o Concelho
– nelas poderão ser pesquisadas e localizadas as principais actividades concelhias ao
nível dos serviços e dos equipamentos. 

1 

TOTAL  939 

 

3. GESTÃO/FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMAT (Sistemas de Gestão de 

Informação Autárquica) 

GESTÃO / FORMAÇÃO 

Aplicação Serviço Acção 

Emissão de Planta de

Localização 
D.O.P. 

Fornecimentos da cartografia a cores onde se integram os novos formatos – 
ortofotografia, para apoio à marcação de limites de terreno e carta militar do 
IGeoE à escala 1:25.000 para assegurar a preservação das linhas de água e valas 
hidráulicas. 

Cadastro de Propriedade,

Gestão Urbanística,

Património Municipal, Rede

Viária e Emissão de Planta

de Localização  

D.P.I. 

D.V.M. 

D.O.P. 

 

Assistência técnica, Instalação, integração de informação geográfica e formação

de funcionários na adequação de procedimentos. 
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4. PROJECTOS ESPECÍFICOS 

Acompanhamento das Estagiárias Eng.ªs Técnicas: Helena Cruz e Ana Melo, num estágio 

curricular, durante seis meses, na correcção e adensamento da base de dados de nomes de rua, 

para melhoramento dos pontos de referência do SIG e ainda tributação dos “Eixos de Via” para 

todo o concelho. 

 

Participação nos trabalhos de apoio à fiscalização da última entrega efectuada pela “Nível” 

referentes à Rede de Apoio Topográfico para todo o Concelho e consequente fecho do processo. 

 

Acompanhamento da estagiária Eng.ª Sónia (Divisão de Ambiente) na criação de uma base de 

dados para gestão dos Eco-Pontos do concelho, para posterior integração no SMIG. 

 

Execução do Mapa Rodoviário de Acessibilidades ao Concelho de Aveiro, de nível /escala 

intermédia entre um mapa de estradas e um roteiro de ruas. Esta acção tem por objectivo 

disponibilizar online e sem custos, ao munícipe e visitante, um instrumento sintético e 

expedito, de localização espacial e de identificação das principais acessibilidades às zonas e 

aglomerados urbanos mais importantes do Concelho onde se inclui já o estádio do Euro 2004. 

 

Execução da Carta de Servidões Administrativas e Condicionantes de Utilidade Pública, para o 

Concelho de Aveiro.  

Neste período foram incorporados em CAD os eixos de linha de água para todo o Concelho de 

Aveiro, iniciou-se um processo de completagens conducentes à delimitação precisa do domínio 

público hídrico e sua incorporação no SIG. Esta acção tem como objectivo erradicar os 

problemas inerentes ao desrespeito destes corredores naturais de drenagem pluvial.  

Em paralelo, encontra-se também em elaboração a constituição dos corredores non aedificandi 

relativos às vias de ordem superior que atravessam o concelho e ainda os corredores de 

salvaguarda relativos às alternativas de traçado do eixo estruturante. À semelhança do domínio 

publico hídrico, também estes serão colocados no SMIG municipal para apoio à Gestão 

Urbanística, Planeamento e demais serviços municipais. 

 

A DIG participou na celebração do dia mundial dos SIG em Anadia, com uma comunicação 

intitulada “O Processo de construção do Sistema Municipal de Informação Geográfica”, em 

representação da CMA. 

 

A DIG participa no projecto SIGRIA no âmbito do Programa Aveiro Digital 2003-2006 

 

Instrução dos processos administrativos para aquisição de nova informação cartográfica do 

IGeoE em formato raster e vectorial. 
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5. Factos e Números 

a. – Dados Digitais (Registos do Servidor “MALCATA” BaseINFGeo) 
 

  

Designação criados  modificados 
01Planeamento 4127 1895 

02Cartografia 3208 209 

03Fototeca 689 3 

04Normalizações 102 14 

05Cartas Temáticas 159 98 

06Cadastro 2 1 

07Projectos 319 0 

08Dados 307 24 

10Projectos SIG 110 101 

4925 3158 

TOTAL 13948 5503 

DIG-MapGuide (informação utilizada pelo MapGuide) 

 

 

b. – Dados Analógicos Fornecidos ao Exterior 
 

  

Designação N.º REGISTOS 

Folhas A0 cartografia 1: 10.000 30 

Folhas A0 solicitações diversificadas 34 

Folhas A0+ ortofotomapas do IgeoE 8 

TOTAL 72 

Foram impressos em Plotter, 120 projectos, que consumiram cerca de 135 m² 

 

c. – Dados Digitais Fornecidos ao Exterior 
  

Designação N.º CD’s 

Informação Descriminada no ponto 2.1 21 

TOTAL 21 

 

d. – Dados Tratados em Aplicações SIGMAT 
 

Aplicação Designação  
N.º 

REGISTOS 

P.M. Vectorização de Registos de Património Municipal 343 

E.P.L. Plantas Topográficas emitidas  1534 

G.U. Vectorização de Registos de licenciamento das obras particulares 448 

TOTAL 2325 
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e. – Acessos a Informação Digital através da INTRAnet 

Janeiro 1444 162597 32 

Fevereiro 10768 1016737 65 

12578 1137548 73 

Abril 22499 2510699 0 

Maio 28686 3186296 76 

22285 2686418 21 

Julho 32685 3496791 26 

Agosto 25613 2711579 46 

32876 2785649 103 

Outubro 0 0 102 

Novembro 22643 2139293 105 

Dezembro 21771 1772290 65 

  

Março 

Junho 

Setembro 

 

 

f. – Acessos a Informação Digital através da INTERnet 
 

 

Mês 

 

Total de Pedidos 

 

Total Bytes (KB) 

 

Utilizadores Distintos 

Janeiro Não existe informação 

Fevereiro Não existe informação 

Março Não existe informação 

Abril Não existe informação 

Maio 6186 177874 285 

Junho 8500 194972 380 

11515 294759 428 

Agosto 12860 262264 414 

Setembro 8966 239557 401 

Outubro 138 3855 330 

Novembro 483 11616 35 

Dezembro Não existe informação 

  

Julho 

 

  

Total Bytes (KB) 

 

Mês Total de Pedidos 

 

Uilizadores Distintos 
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6.12. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL 
___________________________________________________________________________ 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social da Câmara Municipal de Aveiro 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. 

• Garantir a eficaz promoção pública das iniciativas da Autarquia. 

 

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; 

 
Durante o ano de 2003 coube igualmente aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social – 

Gabinte de Imprensa - a organização da Agenda Cultural (até ao mês de Agosto), de 

periodicidade mensal, em colaboração com os Serviços de Cultura, e do Guia da Juventude, em 

colaboração com os Serviços da Juventude. 

Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social foi ainda 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 a organização e elaboração da Revista Municipal. 

 

A colaboração e divulgação da «Semana Europeia da Mobilidade» e do «Dia Europeu na Cidade 

Sem o Meu Carro» foi outro dos projectos no qual os Serviço de Assessoria para a Comunicação 

Social esteve directamente ligado, tratando de toda a promoção e divulgação. 

 

Ainda neste âmbito, o Gabinete de Imprensa esteve também integrado no grupo de trabalho do 

festival «Dunas de S. Jacinto», na Cerimónia que Assinalou o Final das Obras no Novo Estádio 

Municipal de Aveiro – Mário Duarte, e ainda no Jogo Inaugural do Novo Estádio. 
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Neste capítulo, importa ainda fazer referência a uma alteração registada no Gabinete de 

Imprensa durante o ano de 2003. Uma vez que em Julho de 2003 os Serviços de Apoio à 

Comunicação Social passaram a ser coordenados por outra pessoa, registando-se ainda a divisão 

de trabalho no que concerne à promoção e divulgação dos acontecimentos da área cultural. 

Desta forma, os Serviços de Cultura passaram a contar com um elemento na sua equipa que tem 

como tarefa a promoção e divulgação das actividades culturais, cabendo ao Gabinete de 

Imprensa a colaboração apenas quando lhe é solicitado. 

 

PROJECTOS E ACTIVIDADES 

JANEIRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Freguesias Capitais - «Cacia Capital do Concelho», Início do Programa 

- Freguesias Capitais - «Cacia Capital do Concelho», Dia da Educação e do Ambiente 

- Inauguração da Exposição «SIDA – Imagens dispersas ... uma só realidade» 

- Freguesias Capitais - «Cacia Capital do Concelho», Dia das Colectividades 

- Freguesias Capitais - «Cacia Capital do Concelho», Pequeno Almoço com os 

Jornalistas para balanço da actividade 

- Cerimónia de Apresentação Pública da Polícia Municipal de Aveiro 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação das Alterações ao Trânsito da passagem Inferior 

Rodoviária da Avenida Lourenço Peixinho 

 

Divulgação: 

- Visita dos Jogadores da Aveiro Basket às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de 

Esgueira e Glória 

- Concerto pela Filarmonia das Beiras 

- Exposição de Pintura «Flores que falam», na Casa Municipal da Juventude 

- Programa de Saúde Oral nas Escolas 

- Competências da Polícia Municipal de Aveiro 

- I Torneio Jovem, de Xadrez – Oficina de Desporto 

 

Outros: 

- Esclarecimento a uma crónica publicada no Campeão das Províncias, relativa ao processo de 

venda do Estádio Mário Duarte à Universidade de Aveiro 
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FEVEREIRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Visita do Executivo Municipal às Obras de remodelação e reabilitação do Teatro 

Aveirense 

- Sessões da Assembleia Municipal de Aveiro 

 

 Divulgação: 

- Calendário do Parque de Exposições de Aveiro 2003 

- Música nas Escolas – Filarmonia das Beiras 

- Programas Polis: Requalificação do Largo do Rossio 

- Oficinas do Saber – Casa Municipal da Juventude 

 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Peça de Teatro «Os Novos 

Confessionários, Cabaret Sentimental» 

- Conferência de Imprensa «Aveiro e o Euro2004» 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Projecto «Agir para Inserir» 

MARÇO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Sessão Ordinária da Assembleia Municipal; 

- Sessão de Apresentação do I Plano Municipal de Prevenção Primária das 

Toxicodependências do Concelho de Aveiro; 

- Comemorações do Dia Mundial da Árvore 

- Inauguração da Feira de Março 2003 

- Comemoração do Dia Mundial do Teatro 2003 

- Encontro «Educação de Adultos e Multiculturalidade» e Exposição de trabalhos 

resultantes deste mesmo projecto 

- Apresentação Pública do Projecto Vestígios – levantamento do Património Cultural 

do Concelho de Aveiro e Campanha de sensibilização para a Salvaguarda e 

Preservação do Património Gráfico 

- Freguesias Capitais - «Santa Joana Capital do Concelho» - Início 
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Divulgação: 

- «Campo de Férias – Páscoa 2003» - Casa Municipal da Juventude 

- Campanha de Sensibilização «Presentes no chão» 

- «Campo de Férias – Páscoa 2003» - Divisão de Desporto 

- Comemoração do Dia Mundial do Consumidor 

- Programa de Animação da Feira de Março 2003 

- Empreitadas de Requalificação de Pavimentos na Freguesia de Cacia 

- «Herança Cultural na Sala de Aula» - inscrições 

- Feira de Março 2003 – Parques Periféricos e Autocarros 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Projecto «Herança Cultural na Sala de 

Aula» 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Feira de Março 2003 

- Conferência de Imprensa para Apresenmtação do Projecto «Animação de Freguesias 

no Concelho» 

- Conferência de Imprensa das Jornadas de Biodeteriorização de Materiais de 

Património Cultural 

 

Outros: 

- Integração de Júri do Concurso de Stands da Feira do Março 2003 

- 

 

Encaminhamento de questionários sobre «Semana Informática» 

ABRIL 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Dia da Terra; 

- Freguesias Capitais - «Santa Joana Capital do Concelho», Visita às Escolas da 

Freguesia de Santa Joana 

- Comemoração do Dia das Cidades Irmãs 2003 

- Comemorações do Dia Mundial do Livro 

- Comemorações do Dia Mundial do Livro – Lançamento do Livro Orion de Mário 

Cláudio 

- Sessões da Assembleia Municipal de Aveiro 

 

Divulgação: 

- «Herança Cultural na Sala de Aula» - Módulo I 
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- Concurso de stands da Feira de Março 2003 

 

- «Vamos Falar de ... Jardim de Infância, da Profissão e do Mundo da Infância com 

...» 

- Concurso «Aveiro Jovem Criador 2003» 

- Empreitada de Requalificação de Pavimentos na Freguesia de Cacia – Rua do 

Barreiro 

- Comemorações do Dia Mundial da Terra – Ciclo de Conferências «Co-responsabilizar 

para agir» 

- Interrupção de Trânsito na Rua Belém do Pará – Obra de Remodelação e 

Recuperação do Teatro Aveirense 

- Programa de Animação da Feira de Março 

- Concerto pela Filarmonia das Beiras 

- Festival «Dunas de S. Jacinto» - Selecção de Bandas/grupos Musicais 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa sobre o Curso Intensivo de Gaitas 

- Conferência de Imprensa sobre as alterações ao trânsito na Avenida Lourenço 

Peixinho e áreas envolventes 

- Conferência de Imprensa de Apresentação das Festas do Município 

 

Outros: 

- Encaminhamento de questionário sobre a sustentabilidade dos 10 Estádios de 

Futebol Euro 2004 

- Colaboração na verificação de informação para a elaboração da «Agenda do 

Educador de Infância» - Impala Editores 

- Encaminhamento da informação sobre o Projecto «Oficinas Poética em Palco – Amar 

a Poesia» 

MAIO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Visita ao Futuro Edifício-Sede da Junta de Freguesia da Vera-Cruz 

- III Aniversário da Casa Municipal da Juventude 

- Apresentação do Site da Câmara Municipal de Aveiro – www.cm-aveiro.pt  

- Sessão Solene de Entrega de Distinções Honoríficas – 12 de Maio 

- Dia Mundial da Criança 

- Sessão de Abertura da Feira do Livro 2003 
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- Inauguração da Exposição de Graça Morais - «A Terra e o Tempo» 

- Visita do Executivo Municipal à obra do Novo Estádio Municipal de Aveiro 

 

Divulgação: 

- Concurso de Fotografia 12 Horas/12 Fotos – Casa Municipal da Juventude 

- Festas do Município – Concerto Coral de Música Sacra 

- Festas do Munícipio – Cancelamento de Concerto 

- Workshop sobre «Maus tratos a crianças e jovens» 

- Debate sobre «O Salgado de Aveiro» 

- Comemorações do Dia Internacional da Família 

- Regata Cidade de Aveiro – 1º Troféu Cidade de Aveiro 

- Seminário «À Escola ir ou não ir» 

- Condicionamento de Trânsito na Freguesia da Vera-Cruz 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa para Apresentação do Projecto «Biologia na Noite» 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Feira do Livro 2003 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Exposição de Pintura e Desenho de 

Graça Morais 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Torneio Internacional de Futebol «10º 

Aveiro Cup 2003» 

- Conferência de Imprensa dos Encontros de Talábriga – 4º Encontro Internacional de 

Poesia de Aveiro 

 

Outros: 

- Participação no Juri do Concurso 12 Horas/12 Fotos 

 

- Acompanhamento da equipa RFM  num programa ao vivo em Aveiro 

- Esclarecimento relativamente à Conferência de Imprensa da Comissão Política do 

PSD Aveiro 

- Encaminhamento de contactos com a empresa organizadora do Festival Dumas de S. 

Jacinto 

JUNHO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Apresentação do Plano Municipal de Ambiente da Câmara Municipal de Aveiro 
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- Feira do Livro 2003 - Apresentação do Livro «Política à Conversa», de Manuel Maria 

Carrilho 

- Feira do Livro 2003 - Sessão de Autografos com Francisco Moita Flores 

- Lançamento do relógio «Countdown» do Euro 2004 

- Visita do Secretário de Estado da Cultura a Aveiro 

- Torneio Internacional de Futebol «Aveiro Cup 2003» - recepção aos Líderes das 

Equipas do Torneio 

- Sessões da Assembleia Municipal de Aveiro 

 

Divulgação: 

- Dia Mundial do Ambiente – Prémio Europeu da Semana da Mobilidade 2003 

- Dia Aberto na Sede da Junta de Freguesia da Vera-Cruz 

- Cerimónia de Entrega do Prémio Literário Vasco Branco 

- Sessão de Esclarecimento sobre o Plano Municipal de Prevenção Primária da 

Toxicodependência em Aveiro 

- Concerto pela Filarmonia das Beiras 

- Conversas de Café – Casa Municipal da Juventude 

- IX Estágio de Bailado e Dança de Aveiro 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa da Agrovouga 2003 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Concerto de Verão da Escola de 

Música Adágio 

- Conferência de Imprensa da Transferência dos Lojistas do Mercado Municipal Manuel 

Firmino 

 

Outros: 

- Colaboração na elaboração do Guia Municipal da Juventude 

 

JULHO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Visita à Ponte do Outeiro – Sarrazola, Freguesia de Cacia 

- Descerramento da Placa Toponímica João Casal 

- Sessão de Inauguração da Agrovouga 2003 

- Regata de Moliceiros Torreira – Aveiro 2003 

- Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Aveiro Jovem Criador 2003 
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Divulgação: 

- Campo de Férias «Curte as férias» - Casa Municipal da Juventude 

- Horário dos Transportes para o Festival Dunas de S. Jacinto 

- Particpação da Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural de São Bernardo no 

Campeonato de Gaitas de Ourense 

- Domingos Sem Carros em Aveiro – Actividades de Animação 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Estágio de Verão Amizade 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do projecto «Domingos Sem Carros em 

Aveiro» 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da «Venda de Peixe a Retalho no Século 

XIX» 

 

AGOSTO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Recepção Oficial das Equipas do Campeonato Europeu de Futebol para Portadores 

de Dificiência Mental 

- Cerimónia de Inauguração da Praça Marquês de Pombal 

 

SETEMBRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Cerimónia de Entrega do Troféu de Campeão Nacional ao São Bernardo 

- Apresentação do Guia Jovem 2003/2004 

- Apresentação dos Resultados do Diagnóstico Social do Concelho de Aveiro 

- Freguesias Capitais - «Nariz Capital do Concelho» - Início 

- Ponto da Situação do Dia Europeu na Cidade Sem o Meu Carro 2003 

- Visita da Comissão Parlamentar do Euro 2004 ao Novo Estádio Municipal de Aveiro 

- Cerimónia que Assinalou o final das Obras no Novo Estádio Municipal de Aveiro 

- Sessões da Assembleia Municipal de Aveiro 

- Inauguração do Mercado Abastecedor 

- Freguesias Capitais - «Nariz Capital do Concelho» - Assinatura de Protocolos 
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Divulgação: 

- Pavimentação de Arruamentos nas Freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana 

- Café Concerto – Casa Municipal da Juventude 

- Condicionamento de Trânsito na Rua de Viseu 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Semana Europeia da Mobilidade e Dia 

Europeu na Cidade sem o Meu Carro 2003 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da Linha Verde – Semana Europeia da 

Mobilidade 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Programa MARIS 

 

Outros: 

- Participação na organização da Cerimónia que Assinalou o final das Obras no Novo 

Estádio Municipal de Aveiro 

 

OUTUBRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Visita da Comissão da UEFA ao Novo Estádio Municipal de Aveiro 

- Cerimónia de Assinatura da Escritura do terreno para a nova Sede Regional do Corpo 

Nacional de Escutas 

- Cerimónia de Abertura do Teatro Aveirense 

 

Divulgação: 

- Comemorações do Dia Mundial do Idoso 

- Visitas Guiadas ao Novo Estádio Municipal de Aveiro – Aberto à População 

- Projecto «Agir para Inserir» - Balanço 

- Feira das Velharias 

- «Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos» 

- Oficinas do Saber – Teatro e Língua Gestual – Casa Municipal da Juventude 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da «X Convenção Internacional de 

Fitness» 

 

Outros: 
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- Esclarecimento sobre notícias veiculadas na Comunicação Social sobre o Novo 

Estádio Municipal de Aveiro 

 

NOVEMBRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Magusto Aberto à Polupação 

 

Divulgação: 

- Pavimentação de Arruamentos nas Freguesias de Cacia e Aradas 

- Debate de Educação Ambiental e desenvolvimento Sutentável 

- Participação de Aveiro no Salão Imobiliário 2003 

 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação da 3ª Exposição Canina Internacional de 

Aveiro 

- 

 

Conferência de Imprensa de Apresentação do Plano de Transportes para o Novo 

Estádio Municipal de Aveiro 

DEZEMBRO 2003 

Comunicados das Reuniões do Executivo Municipal 

 

 

Divulgação e posterior acompanhamento: 

- Sessões da Assembleia Municipal de Aveiro 

- Sessão Extraordinária  da Assembleia Municipal de Aveiro - «Metropolização dos 

Concelhos» 

 

Divulgação: 

- Campanha de Recolha de Roupas e Brinquedos 

- Ateliê de Natal – Casa Municipal de Juventude 

- Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro 

- Concerto de Reis – Orquestra Filarmonia das Beiras 

- Concerto de Ano Novo 

Organização de Conferências de Imprensa: 

- Conferência de Imprensa de Apresentação do Projecto «Dez Milhões de Estrelas – 

Um Gesto de Paz» 
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Outros: 

- Esclarecimento conjunto com o Beira Mar, relativamente a notícias veiculadas pela 

Comunicação Social referentes ao Novo Estádio Municipal de Aveiro 

 

 

6.13. – CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR 
___________________________________________________________________________ 

 

CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR (C.I.A.C.) 

 

ACTIVIDADES 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

O C.I.A.C. recepciona vários pedidos de informação sobre diversas temáticas 

relacionadas com o consumo, promovendo o completo esclarecimento do consumidor. 

Na tabela seguinte, indica-se, por temática, o número de pedidos de informação 

recepcionados e tratados no ano de 2003. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

TEMÁTICAS Nº de pedidos recepcionados 

Automóveis 10 

Bancos 3 

Comércio 4 

Crédito ao consumo 4 

Electricidade 3 

Fiscalidade 1 

Habitação 36 

Imóveis 1 

Informática 1 

Alimentação 3 

Condomínio 13 

Educação 2 

Electrodomésticos 17 

Garantias 2 

Hotelaria 1 

Infantários 1 
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Lavandaria 3 

Medicamentos/farmácias 1 

2 

Pronto-A-Vestir 10 

Publicações periódicas 1 

Telecomunicações/telemóveis 11 

Seguros 17 

Serviços 11 

Serviços Tv Cabo... 8 

Serviços públicos (Elect./gás/água) 12 

Time-sharing 1 

Vendas em geral 2 

Vendas à distância... 11 

Viagens 1 

Outros 

Mobiliário/ texteis para o lar 

Saúde 1 

17 

TOTAL 211 

 

 

RECLAMAÇÕES 

Uma das competências do C.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. No quadro seguinte, apresenta-se o 

resumo desta actividade. 

RECLAMAÇÕES 

TEMÁTICAS Nº de Reclamações recepcionados 

Alimentação, Ambiente,  Animais, 
Infantários e Transportes 0 

Automóveis 35 

Bancos 7 

Comércio 12 

Condomínio 1 

Crédito ao consumo 1 

Educação/livros 3/1 

Electrodomésticos/utensílios 7 

Garantias 1 

Habitação 14 

Hotelaria/restauração 5 

Informática 10 
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Lavandaria 9 

1 

Mobiliário/Produtos para o lar 2 

Pronto-A-Vestir/calçado 10 

Publicações periódicas 4 

Publicidade 5 

Telecomunicações 11+1* 

Telemóveis 4 

Time-sharing 2 

Saúde 2 

Seguros 11 

Serviços em geral 11 

Serviços internet 3 

Serviços Tv Cabo... 17 

Serviços públicos (Elect./gás/água/CTT) 20 

Vendas ao domicílio 24 

Outros 5 

TOTAL 240 

Materiais de construção 

Viagens 1 

• O caso exposto não constitui uma reclamação mas sim um alerta. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 

O C.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 C.I.A.C. promove 

ainda a distribuição das referidas publicações. Em 2004, foram distribuídas as 

publicações constantes na tabela seguinte : 

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 

TEMÁTICAS Documentação distribuída 

“Branca de Neve” 265 

“Cozinhar bem como 
convém” 233 

“Guia para uma Escolha 
Alimentar Saudável” 435 

Alimentação  

Outros 200 

Cadernos Banco Portugal 694 

27 

Folheto Brinquedos 40 

40 

Folheto “Andar de Bicicleta” 1100 

Condomínio 2 

Correio electrónico (CD) 

Folheto CIAC 
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Folheto “Bateu com o Carro...” 21 

Folheto “Crescer Seguro” 25 

Folheto “Se vai de avião...” 24 

Folheto “Férias de Sonho” 21 

Folheto “Férias de Verão” 800 

Folheto “Inverno em Segurança” 60 

Folheto sobre garantias 7 

Folheto “Vá de Férias descansado...” 12 

Guia “Compra de Bens e Serviços” 62 

Guia “Gás em Casa” 30 

Guia dos Direitos do Consumidor 20 

Guia para a escolha de uma alim.saudáv. 30 

Habitação 3 

Revista “O Consumidor” 32 

Jornal do Consumidor 127 

Segurança infantil (“Crescer Seguro”) 50 

TOTAL 4665 

Seguros 305 

 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 

 

 

 

Como é do conhecimento geral, o Dia Mundial do Consumidor comemora-se a 15 de 

Março. O C.I.A.C. participa sempre em algumas actividades alusivas a esta efeméride. 

No decurso das comemorações do Dia Mundial do Consumidor, foram realizadas 

algumas palestras sobre a temática do consumo: 

Palestra sobre Defesa do Consumidor, realizada na Escola 

Secundária de José Estevão; 

Palestra sobre Direitos e Deveres do Consumidor na Escola 

Secundária de Estarreja; 

Palestra sobre Direitos e Deveres do Consumidor na Escola 

Secundária Homem Cristo. 

 

No âmbito das comemorações desta efeméride, foi lançado um concurso escolar, 

destinado a alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, no qual 

colaboraram as Divisões da Educação e Ambiente. 

Houve ainda lugar à publicação, em vários orgãos de comunicação, de uma breve nota 

de imprensa alusiva à data. 

 

Pág. 175  



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Relatório de Gestão de 2003 

 

EXPOSIÇÕES DOCUMENTAIS 

O C.I.A.C. organizou uma exposição documental, subordinada ao tema “Os Direitos e 

Deveres do Consumidor”, que esteve patente na Edição 2003 da Feira de Março.   

Esta exposição foi visitada por um grande número de pessoas, tendo também sido 

distribuída um grande número de publicações alusivas à temática do consumo. 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Uma das atribuições do C.I.A.C. prende-se com a necessidade de colaborar na 

promoção de iniciativas que visem informar e educar para a cidadania. Neste âmbito, o 

Coordenador do C.I.A.C. concedeu uma entrevista ao Jornal “Correio do Vouga”.  

O Coordenador concedeu ainda uma entrevista a alunos do ensino secundário da Escola 

Secundária José Estevão no âmbito de um trabalho, desenvolvido na área do consumo, 

pelos referidos alunos. 

 

PROJECTOS LANÇADOS 

PROJECTO “MARIS” 

Em 2002, foi lançado um projecto que visa a informação do consumidor e agentes 

económicos do sector das pescas, relativa à nova forma de rotulagem de pescado e 

produtos de aquicultura. Realce-se que este projecto foi alvo de candidatura no âmbito 

do III Quadro Comunitário, tendo sido financiado em cerca de 80% do seu valor global 

que se cifra em € 71.800. Este projecto foi totalmente realizado no decurso do ano de 

2003. 

 

Projecto “EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO” 

Deu-se continuidade ao projecto “Educação para o Consumo”, iniciado no ano de 2002, 

tendo-se realizado diversas intervenções nas escolas do Concelho. 
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7. - SERVIÇOS URBANOS 
___________________________________________________________________________ 

 
7.1. DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

7.1.1. SECTOR DE OFICINAS GERAIS 

Neste sector realizaram-se trabalhos de conservação e manutenção de 

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios de património municipal, mobiliário 

urbano, montagem e desmontagem de eventos da responsabilidade da C.M.A, em que se 

destacam os seguintes: 

 

7.1.1.1. OFICINA DE CARPINTARIA 

• Instalações do Conservatório Calouste Gulbenkian (obras de beneficiação e 

manutenção); 

• Obras de conservação e manutenção em Escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância (J. I. 

de Requeixo, Escola da Vera Cruz nº2, Escola EB1 Barrocas, Glória, Bonsucesso, 

Sarrazola e Póvoa do Valado); 

• Obras de conservação e manutenção em habitações sociais (Bº Vila Verde em Eixo - casa 

nº8 , Urbanização de Santiago BL 3-1º C , BL 4 (praceta)-1º A,  BL 28-1ºC, 17 r/c,Bl 7 r/c 

F, BL 17 r/c D, Bl 30-3ºD, Bl 33-3ºC , BL 35-2º F, Bl 27-1ºA, Bl 30-3ºD e Bairro do Caião 

BL 6 r/c); 

•  Reparação e manutenção de Mobiliário Urbano; 

• Parque de Feiras e Exposições (execução de 3 bilheteiras, reparação de vedação); 

• Cais da Lancha de S. Jacinto (substituição de madeiras); 

• Praça Marquês de Pombal (execução de moldes para calçada); 

• Execução de mobiliário para Habitações Sociais e outras instalações municipais; 

• Instalações do DSU (instalação de divisórias no 1º andar e aplicação de aros e portas nos 

balneários); 

• Trabalhos diversos de carpintaria de apoio à realização de feiras, festividades, acções 

culturais, desportivas e recreativas.  

 

 

7.1.1.2. OFICINA DE PINTURA 

• Trabalhos de pintura em Escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância (escola da Presa, 

Requeixo, Bonsucesso nº 2 e de Verdemilho, Conservatório Calouste Gulbenkian e 

Jardim de Infância de Verdemilho); 
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• Pinturas interiores em Habitações Sociais (Urbanização de Santiago BL 1-1º B, Bl 7-

3ºF,BL 7 r/c F, BL 8, BL 9 r/c D, Bl 17r/c D, Bl 27 1ºA, Bl 28-1ºC, BL 29-2ºF, Bl 

4(praceta)-1ºA, BL 7 r/c F, Bl 28-1ºC; Bairro do Caião Bl 6 r/c E); 

• Pinturas de equipamentos de Parques Infantis; 

• Pinturas de Polidesportivos (S. Jacinto, Santiago, Sta Joana e Taboeira); 

•  Pinturas em Cemitérios Municipais; 

• Pintura nas Piscinas Municipais e Museu da República; 

• Pinturas no Centro Desportivo de S. Bernardo e Associação Desportiva de Taboeira; 

• Pintura da passagem subterrânea do Fórum (diversas vezes); 

• Pinturas de mobiliário urbano; 

• Pintura dos balneários do DSU; 

• Trabalhos diversos de pintura de apoio à realização de feiras, festividades, acções 

culturais, desportivas e recreativas.  

• Execução de suportes para velocípedes para diversos estabelecimentos de ensino; 

• Trabalhos diversos de serralharia de apoio à realização de feiras, festividades, acções 

culturais, desportivas e recreativas.  

 

 

7.1.1.3. OFICINA DE SERRALHARIA 

• Trabalhos de serralharia nas instalações do Conservatório Calouste Gulbenkian; 

• Trabalhos de serralharia em Escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância (escolas de 

Oliveirinha Taipa, Glória, Barrocas, Cacia nº2 e Vera Cruz nº3 e Jardim de Infância de 

Verdemilho); 

• Execução e aplicação de grades de protecção nos Pré-fabricados dos Ervideiros; 

• Reparação de redes de vedação em Polidesportivos (Caião, Solposto, Taboeira, Azurva, 

Sta Joana e Santiago); 

• Trabalhos de serralharia em diversos edificios municipais (Museu da República; 

Biblioteca Municipal, Parque de Feiras, Mercado de Santiago e Exposições, Centro de 

Congressos); 

• Execução de grelhas para sargetas de águas pluviais; 

• Trabalhos de serralharia para diversas freguesias, designadamente, protecção em inox 

para a Igreja da Costa do Valado e reparação de balizas do complexo desportivo de 

Oliveirinha, execução de 3 mastros para a freguesia da Vera-Cruz; 

 

 

         7.1.1.4. OFICINA DE ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO  

         Nesta oficina assegura-se a manutenção, remodelação, ampliação e modernização de 

instalações eléctricas, tubagens de águas e esgotos domésticos de edifícios do Património 
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Municipal, estabelecimentos de ensino, habitações sociais, prestando também apoio a feiras e 

outros eventos da responsabilidade da autarquia. 

 

MANUTENÇÃO 

• Reparação/Remodelação/Manutenção Inst. Eléctrica da Escola EB1 dos Areais, Vera 

Cruz, Glória, Costa do Valado, Taipa, Jardim de Infância de Oliveirinha e Conservatório 

Calouste Gulbenkian; 

• Reparação/Remodelação/Manutenção Inst. Eléctrica da Capela Mortuária de Esgueira; 

         No âmbito desta rubrica, manutenção, remodelação, aplicação e modernização de 

instalações eléctricas, destacando-se as seguintes intervenções: 

 

• Manutenção da Instalação Eléctrica no viaduto da Rua de Viseu; 

• Remodelação, modernização de instalação eléctrica na Casa nº1 do Bairro Social de S. 

Jacinto; 

• Remodelação, modernização de instalação eléctrica no Museu da República, pavilhão 

Octogonal , Centro Social de Taboeira e Campo Desportivo de Eixo; 

• Instalação de rede estruturada na Divisão de Património Histórico e Banco Alimentar 

Contra a Fome. 

 

REPARAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA 

Efectuaram-se várias intervenções com vista à manutenção, de iluminação pública e 

decorativa não concessionada pela EDP, num total de 1608 horas de trabalho. 

 

AVARIAS 

Efectuaram-se intervenções em diversos edifícios de Património Municipal, habitações 

sociais, estabelecimentos de ensino e edifícios sede das Juntas de Freguesia, que totalizou um 

total de 4.047 € (mão-de-obra). 

 

APOIO A FESTIVIDADES 

Foram prestados apoios a eventos culturais, recreativos e feiras em que se destacam: 

iluminação de Natal, Semana Académica, Feira de Março, AgroVouga, IX Estágio de Bailado 

e Dança, Semana do Caloiro, Farav e Feira da Gastronomia, III Exposição Canina, Concurso 

de Raça Holstein Frisia, IX Convenção de Fitness, Grande Prémio de Atletismo de Eixo, 

Exposições Maresias, Lauro Corado e Aveiro Arte, inauguração da Praça Marquês de Pombal 

e Teatro Aveirense. 

 

CANALIZAÇÃO 

REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS PREDIAIS 
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Foram efectuadas reparações de tubagens de água e substituição de equipamentos sanitários 

em habitações sociais, edifícios de património municipal e estabelecimentos de ensino. 

Procedeu-se à preparação de instalações para aplicação de contadores de água para rega de 

espaços verdes, tendo-se também, prestado apoio a eventos recreativos e feiras. 

 

TRABALHOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 

• Proposeram-se aquisições de equipamentos e ferramentas eléctricas utilizadas nas 

várias oficinas do DSU; 

 

• Acompanhamento de trabalhos realizados por administração directa, dando indicações 

da forma como devem ser executados ao nível de segurança das instalações e da 

protecção das pessoas; 

• Execução de contratos de fornecimento de energia no balcão da EDP Distribuição 

(eventuais, definitivos, obras); 

• Elaboração de mapas de programação quinzenal e trimestral, relatórios de actividades 

trimestrais e anuais para a Assembleia Municipal; 

• Promoção do uso de equipamento de higiene e segurança no trabalho e implementação 

de regras de boa execução dos trabalhos em electricidade a nível de protecção de 

pessoas e de instalações e impor o cumprimento do Regulamento de Segurança de 

Instalações de Utilização de Energia Eléctrica, Regulamento de Segurança de 

Instalações Colectivas de Edifícios e de Entradas, Regulamento de Instalações 

Telefónicas de Assinante (RITA), Instalações de Infra-estruturas em Edifícios e 

Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa 

Tensão. 

 

APOIO A FEIRAS, ACÇÕES CULTURAIS, DESPORTIVAS E FESTIVIDADES DIVERSAS - BRIGADA 

AFECTA AO CARRO GRUA 

Nesta rubrica incluem-se todas as cedências, montagens e desmontagens de equipamento 

da CMA de apoio a eventos da responsabilidade da Câmara ou apoiados pela autarquia. 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES 

Apoio na realização dos seguintes eventos: XIII Salão de Antiguidades Lions Clube de Sta 

Joana, Carnaval na Ria, Feira de Março, Projecto de animação no Parque Infante D. Pedro 

“Pinochio”, Semana do Caloiro, III Aniversário da Casa Municipal da Juventude, Semana do 

Enterro, Projecto de Animação das freguesias, Festas do Município, Sessão de Entrega de 

Diplomas da Universidade de Aveiro, XI Automobilia, Semana da Mobilidade Europeia-Dia 

Europeu Sem Carros, Dia Mundial da Criança, IV Open Auto Vistula, AgroVouga, Festival de 

S. Jacinto, Feira do Livro, Farav, Semana do Caloiro, Stand dos Ovos Moles de Aveiro- Feira 

da Gastronomia  em Santarém, III Exposição Canina, IX Estágio de Baliado e Dança, 
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Inauguração da Praça Marquês de Pombal, Teatro Aveirense e Estádio Municipal, Concurso 

de Raça Holstein Frisia, X Convenção de Fitness, Grande Prémio de Atletismo de Eixo e 

árvore de Natal. 

 

 

 

7.1.2. SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA 

Neste sector executaram-se trabalhos de limpeza/varredura de arruamentos e outros espaços 

públicos não concessionados à S.U.M.A, vigilância dos sanitários públicos e de outras instalações 

a cargo do D.S.U. 

 

VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES 

O sector de higiene e limpeza foi responsável pela manutenção e vigilância dos 

santitários públicos.  

 

 

Acresce aínda referir que, nos eventos realizados no Parque de Feiras e Exposições (ex.: 

Feira de Março, Agrovouga e Farav) foi assegurada a manutenção e vigilância dos sanitários 

públicos desse recinto. 

LIMPEZA DE LOGRADOUROS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

As brigadas de varredura procederam à limpeza dos logradouros dos seguintes 

estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo: Quintã do Loureiro, nº1 e 2 de Cacia, nº1 e 2 de 

Sarrazola, Glória, nº4 de Esgueira, nº5 das Cardadeiras, Taboeira, Alumieira, Taipa, nº 10 de 

Vilar, Solposto, Presa, Areais, Griné, Quinta do Simão, S. Bernardo, S. Jacinto, Sá Barrocas, 

Visconde da Granja e nº 2 da Vera Cruz. Totalizando 695 horas. 

 

AFECTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (HORAS) 

Horas Normais, Extras e Folgas 695 horas 

 

OUTRAS INTERVENÇÕES 

 

7.1.3. SECTOR DE CANIL 

Neste sector efectuou-se o tratamento dos canídeos abandonados e recolhidos nas diversas 

freguesias do Concelho bem como a manutenção e conservação das instalações. 

7.1.4. SECTOR DE CEMITÉRIOS 

Procedeu-se ainda à aplicação de herbicida em passeios e arruamentos de algumas 

freguesias, limpeza manual de sarjetas e valas hidraúlicas. 
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Neste sector asseguraram-se trabalhos de manutenção dos Cemitérios Municipais, bem 

como funerais e trasladações. 

  

7.1.5. SECÇÃO DE ARMAZÉNS 

Na Secção de Armazéns , exercem funções 5 funcionários e uma funcionária destacada da AIRC, 

que asseguraram o movimento de entradas e saídas de armazém de materiais, e efectuaram 

consultas ao mercado, com vista à aquisição dos mesmos. 

A secção de Armazéns compete ainda proceder à inventariação de materiais, providenciar a 

actualização permanente da aplicações de “Gestão de Stocks” e “Custeio de Obras por 

Aministração Directa”. 

 

A Secção de Armazéns propôs ainda  a abertura de 41 concursos para fornecimentos contínuos e 

prestações de serviços e deu apoio na elaboração dos relatórios da Comissão de Análise. 

 

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 das 

firmas adjudicatárias dos concursos de fornecimentos contínuos, quer através de saídas de 

armazém.  

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NÃO CONSTITUTIVOS DE STOCK, EQUIPAMENTOS E OUTROS DESEMPENHOS 

Foram elaboradas diversas informações, no sentido da aquisição de artigos não susceptíveis de 

constituírem stocks, propostas para renovação dos stocks de vestuário e equipamento individual 

de protecção, consultas prévias para aquisição de materiais, desmontagem da árvore de Natal 

instalada na Praça General Humberto Delgado entre outras. 

 

Na Divisão de Obras e Manutenção, exercem funções 61 funcionários que asseguram a realização 

dos trabalhos dos Sectores de Sinalética, de Drenagem de Águas Pluviais, de Construção Civil e 

de Vias de Comunicação. 

HASTAS PÚBLICAS 

Elaboraram-se informações com vista à alienação através da venda em hastas públicas de 

materiais e equipamentos dispensáveis, nomeadamente de sucata de “ferro velho” 

 

 

7.2. DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

 

Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica a manutenção e conservação da 

sinalização vertical e semafórica, a marcação rodoviária, a conservação e beneficiação de redes 
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de drenagem de águas pluviais, edifícios e equipamentos do Património Municipal, 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, bem como os respectivos relatórios dos júris. 

 

7.2.1. SECTOR DE SINALÉTICA 

Está a cargo deste  sector a sinalização vertical / horizontal e manutenção / 

reparação de equipamento semafórico e parquímetros colectivos. 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Assegurou-se a reparação, substituição e alteração de sinalização vertical, destacando-

se as seguintes intervenções: 

Executaram-se marcações rodoviárias em que se destacam as seguintes intervenções: 

Realizaram-se intervenções de fiscalização, reparação e /ou substituição do 

equipamento danificado ou sinistrado. 

7.2.2. SECTOR DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

• Sinalização do Bairro da Forca Vouga; 

• Alteração de trânsito na Av. Dr. Lourenço Peixinho e envolvente; 

• Alteração de trânsito nas Ruas Capitão Sousa Pizarro e Rua Homem Cristo Filho; 

• Alteração de trânsito no centro de Cacia; 

• Alteração de trânsito no centro de Eixo; 

• Estabelecimentos escolares; 

• Sinalização no âmbito do “Domingo Sem carros”; 

• Sinalização das linhas especiais de transportes públicos e ordenamento de trânsito nos 

eventos relacionados com novo estádio municipal; 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

• Remarcação de passadeiras nas Freguesias de Vera-Cruz, Glória e Esgueira; 

• Alteração de trânsito na Av. Dr. Lourenço Peixinho e envolvente; 

• Alteração de trânsito nas Ruas Capitão Souza Pizarro e Rua Homem Cristo Filho; 

•  Remarcação da sinalização horizontal diversa na Rotunda das Glicínias;  

 

SEMAFORIZAÇÃO E PARQUÍMETROS 

 

 Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de 

serviços relativos a execução de sargetas, 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. 

 

7.2.3. SECTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 Neste sector foram executados, entre outros, trabalhos de conservação e manutenção 

em habitações sociais, estabelecimentos de ensino, edíficios do património municipal e 

execução de arranjos urbanísticos. 

 

 Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de 

serviços relativos a recuperação de caminhos rurais e outros trabalhos nas freguesias, 

conservação e manutenção de arruamentos municipais e reposição de pavimentos em passeios. 

 Entre os trabalhos executados, destacam-se os seguintes: 

• Demolições de construções em ruína nas freguesias de Oliveirinha, Eirol e S. Bernardo; 

• Reposição de calçadinha em diversos arruamentos das freguesias da Glória e Vera-Cruz; 

• Reposição de calçadinha nas zonas de abertura de valas, devido à execução de ramais 

de águas e de esgotos domésticos efectuados pelos S.M.A.. 

 

7.2.4. SECTOR DE VIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

 POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

 

• Reparação de caminhos rurais com saibro e /ou tout-venant nas Freguesias; 

• Espalhamento e compactação de saibro para o concurso hípico da Agrovouga 2003; 

• Conservação e manutenção de arruamentos municipais com argamassas betuminosas a 

frio e a quente em todas as freguesias do concelho ( excepto S. Jacinto); 

• Reposição de calçadinha no cemitério Sul; 

• Reposição de calçadinha no Rossio; 

• Reposição de calçadinha onde se rebaixaram os lancis confinantes com as passadeiras 

na Av. Dr. Lourenço Peixinho e noutros arruamentos da cidade; 

 

 

RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS E OUTROS TRABALHOS NAS FREGUESIAS 

 

CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS 

 Nesta rúbrica incluem-se os trabalhos de reparação de arruamentos municipais com 

argamassas betuminosas a frio, limpeza e desobstrução de sargetas e reposição de pavimentos 

em passeios. 

REPARAÇÕES SOLICITADAS PELOS S.M.A. 
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2002 2003 

Nº 

Solicitações 

Nº 

Solicitações 

Executadas 

Total de 

Área 

Reparada 

Nº 

Solicitações 

Executadas 

Total de 

Área 

Reparada 

72 52 104 m2 98 98 185 m2 

Nº 

Solicitações 

 

Áreas Totais Reparadas (m2) 

Calçadinha de Vidraço 1257 m2 

Cubos de Granito 255 m2 

 

Afectação de Mão-de-Obra 

Total de Horas  12.827 

Total de Custos (€) 69.556 € 

 

 POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

Reposição de pavimentos em passeios 

 

• Aplicação de “pedra de chão” na Urb. Qtª. Do Cruzeiro, Rua Pedro Vaz de Eça, Esgueira, 

na Trv. do Carril, Urb. Forca do Vouga, Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, Vera Cruz, 

Urb. da Qtª. Corisca, Eixo, Rua dos Carreiros, Glória, Rua Fernando Pessoa, Stª. Joana; 

• Aplicação de calçadinha de vidraço na Av. Dr. Lourenço Peixinho, Rua Luis Regala, Av. 5 

de Outubro, Vera Cruz, Rua Batalhão Caçadores 10, Cemitério Sul, Pr. Da República, Av. 

Stª. Joana, Glória e em apoio ao rebaixar de passadeiras, à implantação do busto de 

Gustavo Ferreira Pinto Basto, ao arranjo urbanístico no Parque D. Pedro V; 

• Levantamento de calçadas no Parque D. Pedro V, Glória; 

 

Foram recepcionados durante o ano três viaturas Ford Focus 1.8 TDCI 5P, fornecidas 

pela Ford Lusitana, SA e destinadas à Polícia Municipal, cujo valor total ascendeu a 73.182

• Aplicação de cubos de granito na Av. Dr. Lourenço Peixinho, Vera Cruz e em Sarrazola, 

Cacia; 

• Aplicação de betonilha esquartelada na E.B. 2-3 de São Bernardo, na escola E.B. 2-3 

Aires Barbosa, Esgueira e Bairro Social do Griné, Santa Joana; 

RECEPÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTO 

 € 

(IVA incluído). 
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7.2.5. SECTOR DE OFICINA MECÂNICA 

SERVIÇOS OFICINAIS NA OFICINA MECÂNICA DA DMET 

O trabalho desenvolvido na Oficina Mecânica tem duas vertentes: a Manutenção 

Preventiva (vulgo “manutenção”) e a Manutenção Correctiva (vulgo “reparação de avarias”). 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

• atestos de óleos de motor, de transmissão, de hidráulicos, de valvolinas, etc; 

• lubrificação geral de camiões e máquinas; 

• abastecimentos de combustível; 

Efectuaram-se também revisões gerais com vista à realização da Inspecção Periódica 

Obrigatória, a todas as viaturas da Câmara Municipal de Aveiro, exceptuando-se as viaturas 

afectas à Presidência e Vereação, num total de 

 

No que respeita à Manutenção Preventiva, a Oficina Mecânica da DMET procedeu à 

realização dos seguintes trabalhos: 

• mudanças de óleos de motor, de transmissão, de hidráulicos, de valvolinas, etc; 

• substituição de filtros de ar, óleo e combustível; 

• substituição de pneus e reparação de furos; 

• lavagens exteriores e interiores de viaturas e máquinas; 

• aspiração interior de viaturas e máquinas. 

 

INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS 

49 intervenções. 

 

Peças 

MATERIAIS CONSUMIDOS 

Durante o ano em análise o custo total de peças e lubrificantes consumidos pela Oficina 

Mecânica nas viaturas e máquinas da frota da CMA, teve o seguinte valor (IVA incluído): 

 

Lubrificantes 

7.760 € 47.355€ 

 

 

SERVIÇOS OFICINAIS EM FORNECEDORES EXTERIORES 

 

Sempre que a Oficina Mecânica da DMET não tem capacidade, humana ou técnica, para 

a reparação e/ou revisão de qualquer equipamento, estas são realizadas pelos concessionários 

e/ou representantes das respectivas marcas. 

 

Esta situação representou 94 intervenções ao longo de 2003, assim repartidas: 
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• Revisões: 3 

• Chaparia e pintura: 4 

• Reparações mecânicas: 23 

A DMET, no âmbito da gestão das viaturas de transporte de passageiros e mercadorias 

da Câmara Municipal de Aveiro, assegura 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 estabelecimentos de ensino, associações culturais, 

associações desportivas, etc. 

 

• Reparações eléctricas: 59 

• Substituições de vidros: 5 

• Reparações e aferições de tacógrafos: 7 

 

7.2.6. SECTOR DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

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: 

Transportes diários: 

• Transporte de pessoal operário do Departamento de Serviços Urbanos às diversas 

frentes de trabalho; 

• Transporte de um grupo de crianças deficientes para a EBI de Eixo; 

• Transporte de um grupo de crianças deficientes para a Escola do1º Ciclo nº1 de Ílhavo; 

• Transporte de funcionários dos Paços do Concelho e das instalações dos SMA na Forca 

para a Cantina do DSU; 

 

• Apoio ao Sector de Sinalética da Divisão de Obras e Manutenção com o transporte do 

técnico responsável pela manutenção dos semáforos. 

Transportes semanais: 

• Apoio à Secção de Armazém do DSU com o transporte de diversos materiais para as 

várias unidades orgânicas da CMA; 

• Apoio à Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes com o transporte de um técnico; 

• Apoio à Divisão de Arquitectura e Paisagismo com o transporte de um técnico; 

• Apoio à Divisão de Gestão Urbanística com o transporte de técnicos com vista à 

realização de vistorias; 

• Apoio à Divisão de Feiras e Mercados com disponibilização de uma viatura e condutor; 

• Distribuição da documentação relativa à reunião de Câmara aos Srs. Vereadores. 
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Transportes pontuais: 

• Distribuição da documentação relativa à sessão da Assembleia Municipal aos 

respectivos membros; 

• Apoio à Divisão de Educação com a distribuição do leite escolar pelos vários 

agrupamentos de escolas do concelho; 

• Apoio à Divisão de Museus e Património Histórico com transportes diversos; 

• Apoio à Casa Municipal da Juventude com transportes diversos; 

• Apoio à Divisão de Feiras e Mercados com transportes diversos. 

 

Durante este ano a DMET prestou apoio aquela entidade no que respeita aos concursos 

de reparação e beneficiação das lanchas ao seu serviço com vista à renovação do Certificado de 

Navegabilidade. 

 

 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO A ENTIDADES EXTERNAS 

No que respeita aos serviços de transporte que a Câmara Municipal de Aveiro 

disponibilizou a várias entidades do concelho, continuou a verificar-se um decréscimo 

relativamente a 2002 e a 2001, como se ilustra no ponto seguinte. 

7.2.7. SECTOR DE TRANSPORTES NA RIA 

A DMET, no âmbito da gestão das embarcações da Câmara Municipal de Aveiro, deu 

seguimento às Ordens de Serviço de Transporte emanadas superiormente. 

Este sector continuou com uma actividade reduzida durante 2003, no seguimento do 

forte decréscimo já sentido em 2002. De referir que a Lancha Sta Joana Princesa se encontrou 

permanentemente ao serviço da “Transria”. 

 

7.2.8. SECTOR DE ECLUSAS E COMPORTAS 

A DMET, no âmbito da gestão das Eclusas, deu seguimento às Ordens de Serviço 

emanadas superiormente – no que respeita à manutenção do nível de água na cidade à cota 

desejada – tendo também procedido a várias pequenas reparações (substituição de tubagem 

hidráulica, lâmpadas, etc) assim como à lubrificação mensal. 

 

7.2.9. SECTOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL 

A DMET deu continuidade ao trabalho de assistência às aeronaves e aviões de maior 

porte que utilizam o Aeródromo Municipal, no que respeita ao apoio durante a descolagem, a 

aterragem e durante o voo. Foram também efectuadas manutenções diversas, nomeadamente, 

eliminação de ervas na pista, corte de relva, etc. 
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7.3. DIVISÃO DE PARQUES JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

 Na D.P.J.E.V. exercem funções 47 funcionários que asseguram a realização dos 

trabalhos do Sector de Ornamentações e Viveiros e do Sector de Execução e Manutenção de 

Espaços Verdes, sectores esses que constituem a D.P.J.E.V.. 

Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica a executar novos espaços 

ajardinados; assegurar a manutenção dos Parques, Jardins e Espaços Verdes, da 

responsabilidade desta Autarquia; promover a instalação de sistemas de rega automática e 

semiautomática dos espaços verdes; organizar o cadastro de arborização das áreas urbanas e 

promover o controlo de pragas e doenças de plantas, nos vários espaços verdes sob a sua 

responsabilidade; assegurar as ornamentações em eventos organizados pela C.M.A. ou com a 

sua colaboração; gerir os viveiros municipais e promover a actualização de inventários. 

 

7.3.1. SECTOR DE ORNAMENTAÇÕES E VIVEIROS 

ORNAMENTAÇÕES 

Cedência / Colocação de plantas com carácter provisório  

Nesta rubrica incluem-se todas as cedências de plantas, 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, por um período de tempo variável. 

Em 2003, a DPJEV realizou um total de 95 intervenções (cedências /ornamentações). Em 

2002 realizou 91 e em 2001, 1. 

 De realçar as ornamentações realizadas no antigo e novo Parque de Feiras, dado 

estarem associadas a um elevado número de plantas e a uma afectação considerável de meios 

humanos e equipamentos. 

 Acresce referir que em eventos realizados no Parque de Feiras, a D.P.J.E.V. assegura a 

manutenção das ornamentações, nomeadamente, realizando a rega de plantas durante todo o 

período do evento. 

 

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 2003 procedeu-se à entrega de plantas, entre outros, nos seguintes edificios: Centro 

Cultural e de Congressos, Departamento de Serviços Urbanos, Biblioteca Municipal, Polo de 

Leitura de Esgueira, Inatalações da POLIS e Edificio dos Paços de Concelho. 

 

LEVANTAMENTO DE PLANTAS PARA RECUPERAÇÃO EM VIVEIROS 

 A D.P.J.E.V. procede ainda, ao levantamento de plantas para recuperação em viveiro. 
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ALUGUER DE PLANTAS  

  A cedência de plantas com pagamento de taxas de aluguer é outra das 

responsabilidades desta Divisão. 

 

 

ALUGUER DE PLANTAS 

   

  2001 2002 2003 

N.º total de plantas (uni) 249 104 34 

N.º solicitações (uni) 10 5 4 

 

 

 

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. 

Na opinião da D.P.J.E.V. deixariam de existir os viveiros situados junto aos cemitérios já 

referidos, constituindo-se apenas um único espaço de produção e de aprovisionamento de 

plantas. 

 Apesar do elevado número de plantas aí produzidas, a produção de plantas anuais e 

ornamentais é irrelevante face às necessidades. Deste modo, em 2003, recorreu-se também a 

fornecimentos contínuos de plantas vivazes, árvores e arbustos (de espécies que ainda não se 

produzem nos nossos viveiros) e de plantas ornamentais. 

A Quinta da Condessa da Taboeira serviu em 2003, e à semelhança dos anos anteriores, 

de local de armazenamento de terra vegetal e de descarga de resíduos das manutenções dos 

jardins e que se destinam a compostagem. 

 
 

7.3.2. SECTOR DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 A execução de novos projectos ou intervenções de vulto em áreas anteriormente 

ajardinadas é assegurada por uma equipa de jardineiros, que dado o reduzido número de 

elementos, associada à elevada taxa de absentismo, é reforçada sempre que necessário, pelos 

jardineiros responsáveis pela manutenção dos espaços verdes e que se encontram distribuídos 

em equipas, destacados em zonas de intervenção.  

 De igual modo, a equipa de jardineiros que assegura a execução de projectos, é ainda 

responsável por todos os trabalhos de manutenção a realizar em locais extra zonagem. 
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 O progressivo aumento da área ajardinada, associado à diminuição do número de 

funcionários e elevada taxa de absentismo na Divisão, está a provocar uma diminuição da 

taxa de cobertura da área para manutenção sob responsabilidade de equipas fixas. Este 

problema conduz à necessidade imperiosa de se implementarem soluções, as quais, tendo em 

atenção o sucesso verificado com o destacamento de equipas para áreas de intervenção, 

poderão passar nomeadamente pela entrega da manutenção de espaços a Juntas de 

Freguesia, pelo recurso a prestações de serviço de manutenção ou pelo acréscimo de 

funcionários. Na última opção, ter-se-á de ter em conta os encargos e investimentos 

associados. 

 

MANUTENÇÃO 
 A manutenção da maior parte dos espaços verdes é assegurada, tal como já referido, 

por grupos de jardineiros, destacados em zonas e que, como membros de equipas, são 

responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos nesses locais. Corte de relva, mondas, corte de 

sebes, limpeza de árvores e arbustos, regas, plantações, manutenção de sistemas de rega, 

fertilizações, limpeza de caldeiras, arruamentos e lagos, são alguns dos trabalhos destas 

equipas. 

REGAS  

  

 Os espaços verdes (cidade) encontram-se na sua maior parte, distribuídos por zonas, 

tendo estado constituídas desde 2001, doze (12) 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 e Vera Cruz) já não se encontra, integralmente coberta por 

equipas fixas de manutenção. 

 

 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. Embora se acautele a instalação de sistemas de rega nos novos espaços 

ajardinados, o aumento das floreiras amovíveis distribuídas pela cidade e Juntas de Freguesia, 

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. 

PLANTAÇÕES 

 Em 2003 verificou-se uma diminuição significativa nas plantações de arbustos, no 

entanto, aumentou-se o número de árvores e de plantas herbáceas (principalmente anuais) 

plantadas. 

De salientar as plantações realizadas nas feguesias de São Jacinto e S. Bernardo. 
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• 

• 

• 

• 

• Transplante de árvores da Urbanização do Griné para a Praceta João de 

Figueiredo, em Esgueira; 

• 

• 

• 

• 

• Urbanização Vila Verde (Eixo) – Corte de relva e limpeza; 

OUTROS 

A D.P.J.E.V. realizou ainda alguns trabalhos que, embora casuais, implicaram a afectação 

de mão-de-obra e equipamentos, durante um período de tempo que não pode ser 

menosprezado. Tratou-se normalmente de solicitações de outros Departamentos da Câmara, 

associações e entidades diversas. 

Entre outros, destacam-se: 

 

• Abate de árvores na Urbanização do Griné e substituição parcial das mesmas; 

• Substituição de Mulch por pedra cálcaria na Rotunda de S. Bernardo; 

• Plantação de sebe na Rua Príncipe Perfeito, arranjo resultante do reajustamento 

dos lugares de estacionamento; 

• Apoio à retirada da Árvore de Natal da Rotunda das Pontes e da iluminação de 

Natal da Av. Dr. Lourenço Peixinho; 

Limpeza e arranjo dos canteiros exteriores das instalações do IAPMEI/AIDA; 

Corte de relva na envolvente às Instalações da PSP – Griné; 

Transplante de 21 árvores da Rua D. António José Cordeiro (Forca Vouga) para o 

Rossio (4) e Parque de Merendas da Taboeira (17); 

Limpeza das Árvores existentes no espaço onde se encontra implantada a Polícia 

Judiciária; 

Corte de relva e limpeza da envolvente ao Museu Etnográfico da Freguesia de 

Requeixo; 

Limpeza da Marinha da Troncalhada; 

Entrega de Aves ao Centro Paroquial de S. Bernardo; 

Limpeza das floreiras e espaço envolvente à Casa dos Morgados da Pedricosa; 

• Limpeza do Museu de Santa Joana (espaço virado para a Rua Batalhão Caçadores 

10); 

• Limpeza do espaço interior (jardim) das instalações da Cruz Vermelha; 

• Manutenção dos espaços verdes do DSU; 

• Limpeza da Pista de Radiomodelismo de Azurva; 

• Transplante de uma oliveira do futuro Centro Cultural de Esgueira para a Quinta 

da Condessa; 

• Abate e limpeza de árvores existentes no acesso às novas instalações do Mercado 

Abastecedor, em Cacia; 

• Cedência de floreiras amovíveis à Escola do Solposto e Juntas de Freguesia de 

Aradas, Sta. Joana e Esgueira; 

• Limpeza da área envolvente ao novo Parque de Exposições; 
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• Apoio ao sector de electricidade na abertura de uma vala na Urbanização Vila 

Verde; 

• Colaboração nas comemorações dos Domingos Sem Carros e Dia Sem Carros; 

• 

APOIO A ESCOLAS / Trabalhos realizados em Escolas 

De salientar o trabalho realizado na Escola da Escola da Vera Cruz n.º. 3, Escola 

Secundária nº1 e Escola das Cardadeiras. 

Limpeza da envolvente à Capela da Moita, em Oliveirinha. 

 

Ao nível da manutenção, a D.P.J.E.V. realizou cortes de relva, monda de canteiros, 

regas, limpezas de árvores e arbustos, plantações de árvores, arbustos e herbáceas. 

Apoiou-se a distribuição de leite pelos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo. 

De salientar o trabalho realizado na Escola da Escola da Vera Cruz n.º. 3, Escola 

Secundária nº1 e Escola das Cardadeiras. 

 

Trabalhos realizados em Escolas: 

Ao nível da manutenção, a D.P.J.E.V. realizou cortes de relva, monda de canteiros, 

regas, limpezas de árvores e arbustos, plantações de árvores, arbustos e herbáceas. 

Apoiou-se a distribuição de leite pelos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo. 

 

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 Barrocas. 

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. 

 

GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES 

De um modo geral, tratam-se de procedimentos administrativos orientados no sentido de 

inventariar e caracterizar os diferentes espaços verdes, mantendo um cadastro o mais 

actualizado possível. 

Este trabalho tem sido realizado nas diversas Freguesias, procedendo-se ao inventário do 

número e espécies de árvores e arbustos existentes, tanto em arruamentos como escolas, 

jardins e parques. 

 

Pág. 193  


	1. - Introdução do Presidente da
	Câmara Municipal de Aveiro
	Introdução

	2. - O Executivo Municipal
	Composição e Pelouros
	3. - Estrutura Orgânica e Recursos Humanos
	3.1. - Unidades Orgânicas
	3.2. - Despesas com Pessoal
	3.3. - Secção de Cantina
	4. - Actividade Jurídica e Administrativa
	4.1. - Divisão Jurídica
	A – ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTENCIOSO
	B – CONTRA-ORDENAÇÕES
	C – EXECUÇÕES FISCAIS

	4.2. - Notariado
	4.3. - Divisão de Arquivo Geral
	
	
	DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL



	4.4. - Divisão de Organização e Administração
	
	
	DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO



	4.5. - Contratação
	GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
	SECÇÃO DE AQUISIÇÕES
	SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO

	5. - Finanças Municipais
	5.1. - Análise Comparativa da Receita
	5.2. - Análise Comparativa da Despesa
	
	
	
	CORRENTES




	5.3. - Transferências Para as Juntas de Freguesi�
	5.4. - Taxas e Licenças
	
	
	Receitas Correntes



	5.5. - Saldos Síntese
	5.6. - Evolução do Endividamento
	5.7. - Comparticipações Financeiras
	do estado e da União Europeia
	6. - Actividades do Município - Por Sector
	6.1. - Educação
	
	
	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
	Encontro “Educação de Adultos e Multiculturalida
	Agenda 21 Escolar
	Dia Mundial da Terra
	Seminário “Á Escola: ir ou não ir”
	Domingos sem Carros



	6.2 - Cultura, Desporto, Tempos Livres e Juventude
	
	
	6.2.1. DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
	Comemoração do Dia Mundial do Teatro
	Formação de Animadores Culturais I
	Formação de Animadores Culturais II
	Programa de Animação das Freguesias – “Viver \�
	Acção de Formação “Reconstituição de trajes”
	Encontro de Orfeões Universitários da Universida
	Programa de Animação da Feira do Livro
	Elaborou-se o programa de Animação da Feira do L
	Festas do Município
	Encontros de Talábriga 4ª Encontro Internacional
	Programa de Animação «Verão em Festa»
	Regata de Moliceiros e Concurso de Painéis
	IV Campeonato Europeu de Futebol para Deficientes Mentais
	Programa de Animação Domingos sem Carros
	IX Estágio de Bailado e Dança de Aveiro
	Programa de Animação da Semana da Mobilidade e D
	Comemoração do Dia Mundial do Idoso
	Comemoração do Dia Mundial da Música
	Concerto «Pro Defunctis»
	Festas de Natal
	6.2.2. Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
	6.2.3. MUSEU DA REPÚBLICA ARLINDO VICENTE
	Janeiro – Abril
	Abril – Junho
	Junho – Setembro
	Setembro – Dezembro
	Ecomuseu Marinha da Troncalhada
	Museu Etnográfico de Sant´Ana de Requeixo
	GALERIA MUNICIPAL
	GALERIA MORGADOS DA PEDRICOSA
	Foyer do Teatro Aveirense
	6.2.4. DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
	
	
	
	
	Intervenções
	Arqueologia
	Conservação e Restauro
	Divulgação
	Vestígios: Levantamento do Património Cultural d
	Herança Cultural na Sala de Aula
	Inventário do Património Arquitectónico
	Colaboração





	6.2.5. Arquivos, Bibliotecas e Edições Municipai


	Estatística do número de obras emprestadas no P�
	Aquisição de fundos bibliográficos
	Promoção do Livro
	Estatística do número de crianças e das Acções
	Valores da venda de publicações
	Livraria Municipal de Aveiro
	Valores das vendas nas Feiras do Livro de Aveiro
	Valores Totais das vendas em 2003
	Livros mais vendidos
	
	6.2.6. PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO DE AVEIRO
	6.2.7. Desporto e Tempos Livres
	
	
	
	Logísticos






	X Convenção Internacional de Fitness
	6.2.7.2.8. Projectos “Campo de Férias 2003”
	
	
	6.2.7.2.9. Projecto “Viver \(n\)as Freguesias”

	6.2.8.Juventude



	Apoios às Associações/Instituições/Grupos Info
	
	
	
	
	
	
	Logísticos






	Aradas
	
	Cacia
	Eirol
	Eixo
	Esgueira
	Glória


	Concurso de Fotografia – “12horas/12fotos”
	Concurso – “Aveiro Jovem Criador 2003”
	Oficinas do Saber
	Projecto “Curte as Férias”
	
	
	Projecto “Viver \(n\)as Freguesias”




	6.3 - Acção Social
	
	
	Intervenção com População Infantil e juvenil


	Evolução do Nº de Processos de 1992 a 2003

	�
	Problemáticas denunciadas
	ACÇÃO: Gabinete de Intervenção Local \(GIL\)
	Objectivos: Enquadrar social e profissionalmente 
	ACÇÃO: Rendimento Social de Inserção \(RSI\)
	
	
	
	
	
	Acções subscritas por áreas de Janeiro a Outubr�



	Descrição: Projecto promovido pela Cáritas Dioc�
	Acção:“Dia Internacional do Idoso” – 01/10/03
	Acção:Projecto “10 Milhões de Estrelas – Um Ges�



	Descrição: Participação em Reuniões
	
	
	Acção“Dia Internacional da Família” – 15 de Mai�
	Acção: Apoio aos estudantes dos PALOP



	Processo de reorganização para a atribuição do�
	
	
	6.3.2.2. PROCURA DE HABITAÇÃO SOCIAL
	Freguesia de Cacia
	Freguesia de Aradas
	Freguesia de Santa Joana
	Freguesia de Vera-Cruz
	Freguesia de Eixo
	Freguesia de S. Bernardo
	Freguesia de Requeixo
	Freguesia de Nariz



	6.4. - Saúde
	6.5. - Planeamento, Habitação, Urbanização e G�
	
	
	6.5.1.2. DIVISÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO


	NEGOCIAÇÕES / AQUISIÇÕES
	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
	CERTIDÕES
	HASTAS PÚBLICAS
	INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
	TOPONÍMIA
	CADASTRO
	DIVERSOS
	
	Museu da Répública



	6.5.2. - Gestão Urbanística
	
	
	Conforme se pode verificar, as emissões de licen�



	6.6. - Saneamento e Salubridade
	
	
	SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA
	Avaliação e informação técnica relativa a recl
	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
	CONCURSO NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 
	REDE PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS
	
	RUIDO


	ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
	
	VALAS HIDRÁULICAS
	FONTES E NASCENTES


	PROJECTO “TROCA DE SERINGAS”
	CANIL/GATIL
	PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS
	DOMINGOS SEM CARROS
	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE E DIA EUROPEU SEM CARROS
	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	
	PRESIDÊNCIA ABERTA – Dia do Ambiente e Educação


	ANIMAÇÃO DAS FREGUESIAS
	DIA DA ÁRVORE
	LIMPEZA SOBRE RODAS
	UM FEIRANTE DESLEIXADO, É UMA NÓDOA NO MERCADO!



	6.7. - Protecção Civil
	6.8. - Policia Municipal
	6.9. - Desenvolvimento Económico
	e Abastecimento Público
	
	
	Divisão de Mercados e Feiras
	Parque de Exposições de Aveiro



	6.10. - Obras Municipais
	6.11. - Gestão de Sistemas Informáticos e Inform
	
	
	Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos
	Divisão de Informação Geográfica
	
	
	
	Entidade
	Projecto





	N.º exemplares
	
	
	
	
	Entidade
	Projecto





	N.º exemplares
	N.º Registos
	N.º Registos
	Acção
	
	
	
	
	
	Designação
	criados
	modificados
	Designação






	N.º REGISTOS
	
	
	
	
	
	Designação






	N.º CD’s
	
	
	
	
	
	Aplicação






	Designação
	N.º REGISTOS
	Mês
	Total de Pedidos
	Total Bytes (KB)
	Uilizadores Distintos


	6.12. - Serviços de Assessoria
	para a Comunicação Social
	Sumário Executivo
	Projectos e Actividades
	Janeiro 2003
	Fevereiro 2003
	Março 2003
	Abril 2003
	Maio 2003
	Junho 2003
	Julho 2003
	Agosto 2003
	Setembro 2003
	Outubro 2003
	Novembro 2003
	Dezembro 2003
	6.13. – Centro de Informação Autárquico ao Cons�
	
	
	ACTIVIDADES
	PROJECTOS LANÇADOS
	
	
	
	
	PROJECTO “MARIS”
	Projecto “EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO”








	7. - Serviços Urbanos
	ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
	
	7.3.1. SECTOR DE ORNAMENTAÇÕES E VIVEIROS



	ORNAMENTAÇÕES
	Cedência / Colocação de plantas com carácter p�
	
	
	
	
	
	
	MANUTENÇÃO




	Regas


	Plantações
	Outros



