
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 11, de 25 de janeiro de 2017 
 

I – Reunião de Câmara – 25 de janeiro de 2017 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quarta-feira dia 25 de janeiro de 

2017.  

 

1. Requalificação do Parque Urbano de Santiago | abertura de concurso público 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar aprovar a abertura do procedimento de concurso 

para a empreitada de requalificação do Parque Urbano de Santiago, pelo valor base de 

285.193,58€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 4 meses. 

Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro 

(PEDUCA), a requalificação do Parque Urbano de Santiago, que atualmente apresentada um 

avançado estado de degradação e abandono por parque da comunidade, pretende criar novas 

dinâmicas e novos usos, melhorar o espaço verde existente e promover a sua ligação e 

integração ao Parque da Cidade (Baixa de Santo António, Infante D. Pedro e Parque dos 

Amores) cujos espaços foram intervencionados no âmbito de projetos cofinanciados pelo anterior 

quadro comunitário de apoio. 

A qualificação global do parque dá continuidade ao investimento da Câmara Municipal 

de Aveiro no local, depois da realização de uma primeira intervenção de reabilitação da 

infraestrutura de iluminação pública em 2016 em parceria com a EDP, com o objetivo de 

melhorar as condições de segurança passiva existentes no local, reforçando a iluminação dos 

caminhos existentes, substituindo as colunas e luminárias danificadas. 

 



 

2. Reabilitação do Edifício Fernando Távora | adjudicação do projeto 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento do despacho de adjudicação do 

procedimento para elaboração do projeto de reabilitação do Edifício Fernando Távora, à 

empresa José Bernardo Távora – Arquiteto, Unipessoal Lda., pelo valor de 72.000€, com prazo 

de execução até ao dia 15 de maio de 2017. 

Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro 

(PEDUCA), pretende-se com a reabilitação do Edifício Fernando Távora reinstalar os serviços de 

biblioteca municipal neste espaço, criando também novas zonas dedicadas ao 

empreendedorismo e co-work explorando novas dinâmicas locais que potenciarão também a 

revitalização da envolvente aos Paços do Concelho.  

O investimento total de reabilitação tem uma estimativa de 1,1 milhões de euros (a 

cofinanciar pelo PEDUCA), sendo expectável que a obra possa inicie no último trimestre do 

presente ano, concluídos todos os procedimentos de contratação de projeto, concurso para a 

empreitada e visto de Tribunal de Contas. 

 

 

3. Prestação de serviços de Fiscalização externa 
 

Considerando a dimensão das empreitadas de requalificação da Escola Básica João 

Afonso de Aveiro e da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, bem como o facto das 

mesmas decorrem (previsivelmente) em simultâneo, o Executivo Municipal deliberou aprovar a 

abertura de dois procedimentos de contratação de prestação de Serviços de Fiscalização 

externa, pelo valor base de 36.000€ cada (acrescidos de IVA). 

Assumindo a Educação como área prioritária de investimento, a Câmara Municipal de 

Aveiro contratou empresas externas para o desenvolvimento dos projetos de requalificação da 

Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima e EB 2,3 João Afonso de Aveiro, cujas 

intervenções serão cofinanciadas pelo Portugal 2020 no âmbito do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da CI Região de Aveiro, representando um investimento 

total de aproximadamente 3 milhões de euros. 

 

 

 

 



4. Hasta Pública | publicidade em painéis publicitários com dimensão 8mx3m 
 

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da Ata da Hasta Pública para 

atribuição do direito de ocupação de espaço público para instalação e exploração de publicidade 

comercial em 29 painéis publicitários (com dimensão 8mx3m) decorrida no passado dia 17 de 

janeiro no Centro de Congressos de Aveiro, tendo sido arrecadado um valor de 25.764€. 

O presente procedimento prevê a atribuição de licenças com duração aproximada de 6 

meses (início no dia da hasta pública e fim a 30 de junho de 2017) com possibilidade de 

renovação de trimestral, até ao máximo de duas renovações. 

 

 

5. Dinamização comercial de quiosque na Avenida Dr. Lourenço Peixinho  
 

No seguimento da deliberação do passado dia 25 de maio de 2016, no sentido de 

adjudicar a concessão da exploração de um quiosque sito na Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

(frente aos Armazéns de Aveiro / Banco BANIF) ao segundo concorrente (após desistência do 

primeiro) e considerando que também este concorrente não compareceu para assinatura do 

contrato, o Executivo Municipal deliberou adjudicar a concessão do referido espaço ao terceiro 

concorrente, a empresa TARTIARIA Unipessoal Lda. pelo valor mensal de 221€ (acrescidos de 

IVA). O quiosque destina-se à venda de bebidas e pequenas refeições, nomeadamente “tripas” e 

“bolacha americana”, comércio a retalho de produtos alimentares e bebidas, nomeadamente 

“ovos-moles” e oferta de informação e vouchers turísticos. 

 

 

6. Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica  
 

Considerando que a composição dos 14 municípios fundadores da Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica foi alterada, resultante da saída do Município de 

Óbidos e da entrada do Município da Batalha (em sua substituição), tornou-se necessário 

atualizar e rever os Estatutos e o Estudo de Viabilidade Económico- financeiro, sendo necessário 

nova deliberação de todos os membros fundadores.  

Assim, o Executivo Municipal deliberou aprovar a participação do Município de Aveiro na 

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, como sócio fundador, seguindo o 

processo para nova apreciação pela Assembleia Municipal.  



A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica tem como principal objetivo a 

defesa, valorização e a divulgação do património cultural e histórico cerâmico, potenciando o 

intercâmbio de experiências entre associado e promovendo o estabelecimento de parcerias entre 

cidades e vilas com tradição cerâmica (seja do tipo produtivo, cultural ou de outro âmbito). A 

sede nacional será no Município das Caldas da Rainha.  

  

 

 

II – Novo abrigo de Passageiros Ferryboat/Lancha 
 

Está terminada a instalação do novo abrigo de passageiros para os utilizadores do 

Ferryboat/Lancha no Forte da Barra, junto ao respetivo cais, entrando imediatamente em 

funcionamento. Trata-se de mais um investimento da Câmara Municipal de Aveiro na melhoria 

do serviço de transportes, disponibilizando um novo equipamento com as condições necessárias 

para posto intermodal dos transportes de autocarro e ferryboat/lancha. 

Esta estrutura passa a ser gerida pela empresa concessionária dos transportes públicos, 

a Empresa ETAC / Aveirobus, procedendo ao seu fecho durante a noite/madrugada por 

questões de segurança e salubridade. 

  

 

III – Campanha de sensibilização ambiental “Água é Vida” 
 

A Câmara Municipal de Aveiro e a ADRA – Águas da Região de Aveiro assinalarão 

amanhã, pelas 11h30, na Escola Básica da Glória, a sessão de encerramento da campanha de 

sensibilização ambiental “Água É Vida” que tem vindo a ser dinamizada desde outubro de 2016. 

Esta campanha, destinada a todos os alunos do 4º ano do 1º ciclo do ensino básico da 

rede pública de ensino, pretende sensibilizar para a importância da água e racionalização do seu 

consumo, através da apresentação do ciclo urbano da água, por exposição teórica, jogo didático 

e experiências de laboratório. 

Na sessão de enceramento da campanha “Água É Vida” marcarão presença o 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, e o Presidente do Conselho de 

Administração da AdRA, Manuel Fernandes Thomaz. 

 

 



 

 

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

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

 


