CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

ÍNDICE
Pág.
1. INTRODUÇÃO

3

2. O EXECUTIVO MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO E PELOUROS

7

3. ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS

9

3.1 Unidades Orgânicas

9

3.2 Despesas com Pessoal

17

3.3 Secção de Cantina

17

4. ACTIVIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA

19

4.1 Departamento Jurídico

19

4.2 Notariado

51

4.3 Divisão de Arquivo Geral

63

4.4 Divisão de Organização e Administração

65

4.5 Divisão de Património Móvel

69

5. FINANÇAS MUNICIPAIS

71

5.1 Análise da Receita

71

5.2 Análise da Despesa

77

5.3 Transferências para as Juntas de Freguesia

79

5.4 Taxas e Licenças

81

5.5 Saldos Síntese

85

5.6 Evolução do Endividamento

87

5.7 Comparticipações Financeiras do Estado e da União Europeia

89

6. ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO POR SECTOR
6.1 - Educação

91
91

6.2 - Cultura, Desporto, Tempos Livres e Juventude

105

6.3 - Acção Social

217

6.4 – Saúde

287

6.5 – Planeamento, Habitação, Urbanização e Gestão Urbanística

291

6.6 - Saneamento e Salubridade

317

6.7 - Protecção Civil

335

6.8 – Polícia Municipal

343

6.9 - Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público

349

6.10 – Obras Municipais

353

Pág. 1

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

6.11 – Gestão de Sistemas Informáticos e Informação Geográfica

381

6.12 – Serviços de Assessoria para a Comunicação Social

401

6.13 – Centro de Informação Autárquico ao Consumidor

415

7. SERVIÇOS URBANOS

419

Pág. 2

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

1. - INTRODUÇÃO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
__________________________________________________________________________________
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Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal

As eleições autárquicas de Outubro de 2005 ditaram a constituição de um novo executivo
camarário que tomou posse no final desse mesmo mês, tendo sido responsável pelas gestão da
Autarquia durante apenas 2 meses do ano a que se refere o Relatório agora apresentado.
Estes dois meses foram, em grande parte, dedicados ao conhecimento da realidade do
Município. Avançámos no apuramento da situação financeira da Autarquia e iniciámos o
planeamento do seu pagamento, movidos pela firme vontade de procurar atenuar o desespero
dos nossos fornecedores e dinamizar a economia local.
Estabelecemos, nesses dois meses, canais de comunicação permanentes com as nossas
Freguesias, certos que estamos serem parceiros privilegiados na concretização de acções que
melhoram a qualidade de vida a todos os Aveirenses.
Desenvolvemos neste curto período, também, uma forte proximidade com os munícipes e com
as instituições locais, auscultando os seus anseios e objectivando conformar os compromissos
assumidos no programa eleitoral com as suas expectativas, visando desenvolver um mandato
cujas políticas correspondam aos reais e aos justos interesses de Aveiro e dos Aveirenses.
O Relatório que ora se apresenta à elevada consideração dos Senhores Membros da Assembleia
Municipal reproduz, essencialmente, o ponto de chegada de um conceito de administração
municipal. Uma outra concepção de gestão, particularmente no que respeita às finanças
municipais, que nos responsabiliza e com a qual nos comprometemos, ficará patente no
próximo balanço anual da actividade municipal.
Dando cumprimento ao legalmente estipulado, submeto à Vossa apreciação o Relatório de
Gestão da Câmara Municipal relativo ao ano de 2005.

O Presidente da Câmara Municipal

Élio Manuel Delgado da Maia

Pág. 5

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Pág. 6

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

2. - O EXECUTIVO MUNICIPAL
COMPOSIÇÃO E PELOUROS
___________________________________________________________
Durante o ano de 2005 e após as eleições Autárquicas de 09 de Outubro, a composição e
distribuição de tarefas pelos membros da Câmara Municipal foi feita da seguinte forma:

Ö PRESIDENTE, DR. ÉLIO MANUEL DELGADO DA MAIA
Planeamento | Obras Municipais ;

Ö VEREADOR, ENG.º CARLOS MANUEL DA SILVA SANTOS - (Tempo Inteiro)
Gestão Urbanística e Obras Particulares| Apoio às Freguesias | Policia Municipal e Protecção Civil |
Mercados e Feiras ;

Ö VEREADOR, DR. LUÍS MIGUEL CAPÃO FILIPE - (Tempo Inteiro)
Assuntos Sociais e Família (Acção Social e Habitação Social) | Assuntos Culturais (Cultura, Preservação do
Património, Museus e Bibliotecas) | Saúde | Defesa do Consumidor | Ambiente | Trânsito e Mobilidade ;

Ö VEREADOR, DR. PEDRO NUNO TAVARES DE MATOS FERREIRA - (Tempo Inteiro)
Finanças | Educação e Relações com Ensino Superior | Juventude e Relações Internacionais

Ö VEREADOR, DR. JORGE MANUEL HENRIQUES DE MEDEIROS GRENO - (Tempo Inteiro)
Administração e Pessoal | Jurídico | Informática e I&D | Desenvolvimento Económico | Turismo,
Congressos e Exposições e Aeródromo;

Ö VEREADOR, DR. PEDRO RIBEIRO DA SILVA - Sem tarefas específicas atribuidas.
Ö VEREADOR, DR. NUNO MARQUES PEREIRA - Sem tarefas específicas atribuidas.
Ö VEREADORA, DR.ª MARÍLIA FERNANDA CORREIA MARTINS - Sem tarefas específicas atribuidas.
Ö VEREADORA, ENG.ª LUSITANA MARIA GERALDES FONSECA – Representante na Associação Aveiro
Digital.
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3. - ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS
3.1. - UNIDADES ORGÂNICAS

___________________________________________________________
No ano de 2005, o funcionamento da Câmara Municipal, baseou-se na alteração do Regulamento
Orgânico publicada na II Série do Diário da República, apêndice n.º 40, n.º 79 de 02 de Abril,
composta pelos Departamentos e Divisões a seguir indicados:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 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 DE ARQUIVO GERAL
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Chefe de Divisão – Dr.ª Maria João Fernandes Moreto
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril – Cessou funções em 31 de
Outubro)

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Chefe de Divisão - Dr.ª Verónica Maria Torgal Ferreira
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Director de Departamento - Dr.ª Isabel Figueiredo (Do quadro dos S.M.A, nomeada em Comissão
de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 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 CONSULTADORIA E CONTENCIOSO
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO E EXECUÇÕES FISCAIS
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Chefe de Divisão - Lugar Vago

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO
Director de Departamento - Lugar Vago
DIVISÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Chefe de Divisão - Dr. Carlos Dias (Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de
substituição, nos termos do artigo 27º da Lei n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril)
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Madalena Pinto Pereira Andias
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE PATRIMÓNIO
Chefe de Divisão - Dr. Ricardo Pinto Torrão
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Director de Departamento - Eng.º Rui Alberto Branco
(Nomeado em Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de
Janeiro, conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Chefe de Divisão - Lugar vago
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DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Chefe de Divisão - Dr. Mário Nogueira Martinho
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL
Director de Departamento - Arq.º Helder Tércio Ramos Guimarães (Nomeado em Comissão de
Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º
1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO
Chefe de Divisão - Lugar vago
DIVISÃO DE PLANEAMENTO
Chefe de Divisão - Lugar vago
DIVISÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Chefe de Divisão - Eng.º José António Oliveira Cruz (Nomeado em Comissão de Serviço nos
termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo
1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO DE AMBIENTE
Chefe de Divisão - Eng.º Acílio Briosa Gonçalves Victória (Nomeado em Comissão de Serviço nos
termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo
1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)

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)
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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 João Bernardo Pontes Dias Nunes (Nomeado em Comissão de Serviço,
nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º
do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DIVISÃO DE TRÂNSITO
Chefe de Divisão - Eng.º Nelson Marques Carlos (Nomeado em Comissão de Serviço , nos termos
do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º do
Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA DE OBRAS PARTICULARES
Directora de Departamento - Eng.ª Aurora Conceição Maçarico (Nomeada em Comissão de
Serviço nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o n.º
1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro)
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Chefe de Divisão - Arq.ª Sónia Pereira (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 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Chefe de Divisão - Lugar vago

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Director de Departamento - Dr. Emanuel Moreira Cunha (Nomeado para o exercício do cargo,
nos termos do n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho e n.º 1 do artigo 6º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 22 de Novembro)
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DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
Chefe de Divisão - Dr. João Albertino Matos P. Marujo (Nomeada em Comissão de Serviço nos
termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º do
Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DO CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS
Chefe de Divisão - Lugar vago
DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E ARQUIVO MUNICIPAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Madalena Rosa Martins A. Pinheiro (Nomeada em Comissão de Serviço,
nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º
do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
Chefe de Divisão - Dr. Ana Lurdes Silva Costa Santos Gomes (Nomeada em Comissão de Serviço,
nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º
do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO
Director de Departamento - Lugar vago
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 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 JUVENTUDE
Chfe de Divisão - Dr.ª Ana Margarida Silva Oliveira (Nomeada em Comissão de Serviço, nos
termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o artigo 15º do
Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE DESPORTO
Chefe de Divisão - Lugar vago

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

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Director de Departamento - Eng.º 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
Chefe de Divisão - Lugar vago
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 02/04, de 15 de Janeiro, conjugado com o
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E TRANSPORTES
Chefe de Divisão - Eng.º João Manuel Nunes Campos
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Chefe de Divisão -Lugar vago
DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS
Chefe de Divisão - Lugar vago
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DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL E PROTECÇÃO CIVIL
Director de Departamento - Comissário, José António Henriques Fernandes (Nomeado em
Comissão de Serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/04, de 15 de Janeiro,
conjugado com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 93/04, de 20 de Abril)
DIVISÃO POLICIA MUNICIPAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Ana Palmira Gaspar Albino Campos Cruz
(Nomeado em Comissão de Serviço, em regime de substituição, nos termos do artigo 27º da Lei
n.º 02/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)

DIVISÃO DE PROTECÇÃO CIVIL
Chefe de Divisão - Eng.º António Paulo Ramalheira Corujo Lemos (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)
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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 31.254.433,92 €, o limite legal para as despesas
com o pessoal do quadro era de 18.752.660,35 € e de pessoal além do quadro era de
4.688.165,09 €. As despesas realizadas em 2005 cifraram-se apenas, respectivamente, em cerca
de 7.734.500,76 € e de 888.637,97 €.

3.3. - SECÇÃO DE CANTINA

___________________________________________________________
Durante o ano de 2005, a secção de cantina serviu 11 418 refeições, aos seguintes grupos de
utentes: subsidiados, crianças, funcionários e familiares e SOFE – Finanças.
A nível de serviços requisitados pela C.M.A (Presidentes e Vereadores) relativo a beberetes e
outro tipo de serviços idênticos, foi atingido o valor de 18.587,86 €.
A despesa total correspondente a estes serviços ascendeu a 47.916,91 €. No quadro seguinte
explicita-se a evolução mensal desta despesa, comparativamente com os anos anteriores.
MAPA COMPARTIVO DOS GASTOS MENSAIS
(anos 2001/2002/2003/2004/2005)
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4. - ACTIVIDADE JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
4.1. - DEPARTAMENTO JURÍDICO

___________________________________________________________
Compete ao Departamento Jurídico velar pela legalidade da actividade municipal, prestando
toda a informação técnico-jurídica sobre quaisquer assuntos, questões ou processos que
contenham matéria de índole jurídica, que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo
Presidente.

DIVISÃO DE CONSULTADORIA E CONTENCIOSO (no final do ano 2005 com 3 Juristas face à
ausência de 3 juristas)
•

INFORMAÇÕES JURÍDICAS / PARECERES: 926

•

MINUTAS DE OFÍCIOS: 325

•

PROTOCOLOS/CONTRATOS - PROGRAMA: 10

•

PROTOCOLOS –27:
o

Protocolo para cedência temporária e gratuita dos Polidesportivos do Concelho;

o

Protocolo BPI – análise da transferência para o CCD;

o

Protocolo com o Clube de Voleibol de Aveiro – cedência de espaço nos Armazéns
Gerais;

o

Protocolo de cedência da Casa dos Almeidas, na Freguesia de Esgueira, à Junta de
Freguesia;

o

Protocolo com a Associação de Profissionais de Educação Física, para cedência de
espaço nos Armazéns Gerais;

o

Protocolo de cedência de utilização de um espaço da Freguesia da Vera Cruz, ao
Centro Social e Paroquial da Vera Cruz;

o

Protocolo com o Clube de Voleibol de Aveiro, sobre a cedência de espaço nos
Armazéns Gerais;

o

Renovação do Protocolo com a EB2+3 de Aradas sobre a utilização do Pavilhão
Desportivo do Agrupamento;

o

Protocolo de cedência de Utilização Gratuita do terreno sito na Av. dos Congressos;

o

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Direcção Geral
dos Serviços Prisionais

o

Aditamento ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a CMA e a

Companhia

Voluntária de Salvação Pública Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros Novos;
o

Protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Instituição Particular de
Solidariedade Social “Florinhas do Vouga”;

Pág. 19

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

o

Acordo de Parceria e Regulamento de funcionamento do Conselho de Parceiros,
relativo ao PROJECTO “RIA - REDE DE INTERVENÇÃO DE AVEIRO”;

o

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e o
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro;

o

Alteração ao Protocolo de Cooperação relativo a Estágios / Projectos celebrado
entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Departamento de Ambiente e Ordenamento
da Universidade de Aveiro.

o

Acordo de Cooperação relativo ao estacionamento à frente do Hotel Tricana
celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a “Invesgal-Investimentos
Hoteleiros e Imobiliários, S.A.”;

o

Protocolo de Cooperação relativo a Estágios / Projectos celebrado entre a Câmara
Municipal de Aveiro e o Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade
de Aveiro;

o

Protocolo de Cooperação relativo a Estágios, a celebrar entre a Câmara Municipal
de Aveiro e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior;

o

Alteração ao Protocolo relativo à Casa dos Almeidas, a celebrar entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Junta de freguesia de Esgueira;

o

Protocolo de Estágio do Mestrado de Museologia e Património Cultural, a celebrar
entre a Câmara municipal de Aveiro e a Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra;

o

Protocolo de cedência de utilização gratuita de espaço nos Antigos Armazéns da
CMA com a Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas;

o

Protocolo de Colaboração entre a CMA e o Instituto das Artes/Ministério da Cultura
sobre a Exposição “METAFLUX – Duas Gerações na Arquitectura Portuguesa
Recente”;

o

Protocolo de Colaboração entre a CMA e a Editorial Notícias sobre o “Prémio
Literário Vasco Branco 2004”;

o

Protocolo de Colaboração entre a CMA e a Casa das Letras sobre o “Prémio
Literário Vasco Branco 2005”;

o

Protocolo de cedência pela CMA ao “Banco Alimentar Contra a Fome” de um espaço
no Ex-Centro Coordenador de Transportes de Aveiro;

o

Protocolo de Colaboração entre a CMA, o CEARTE e a Cooperativa “A Barrica” sobre
os Azulejos do Concelho de Aveiro;

o

Protocolo entre o Município de Aveiro e a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
(DGSP)/ Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro sobre três reclusos a
seleccionar pelo E.P.R.Aveiro, com vista à sua integração nas equipas da DPEJV
e/ou da DSG (pelo prazo de um ano) (e análise das alterações remetidas pela DGSP
em 2/09/2005).
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•

CONTRATOS PROGRAMA: 10
o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Casa do Povo de Esgueira;

o

Alteração ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre a
Câmara Municipal de Aveiro e a Casa do Povo de Esgueira;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Estrela Azul, para
época 2005/2006;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Clube Estrela Azul, época
2005-2006 – alterações à minuta;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Colectividade Popular de
Cacia – regularização 2002/2003 e 2003/2005;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Frente Impulsionadora de
Desporto e Cultura, para conclusão da construção da sede;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Frente Impulsionadora de
Desporto e Cultura – regularização 2001/2005;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Centro
Desportivo de São Bernardo;

o

Alteração ao Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com o
Clube dos Galitos para 2004/2008;

o

Ratificação da versão final do Contrato-programa de desenvolvimento desportivo
celebrado com o Galitos, assinado no dia 22.03.2004;

•

•

REGULAMENTOS: 3
o

Projecto de Regulamento de Obras na Via Pública;

o

Elaboração do Projecto de Regulamento do Canil Municipal de Aveiro;

o

Elaboração do Projecto de Regulamento dos Cemitérios Municipais de Aveiro;

CONTRATOS ESPECÍFICOS DIVERSOS: 9
o

Contrato de Comodato de quadros da CMA celebrado com a Junta de Freguesia de
Vera Cruz;

o

Contrato de compra e venda do espólio fotográfico de Abel da Silva Resende
celebrado entre a CMA e os legatários do espólio, Abílio Pereira de Sousa e Maria do
Rosário Pinho Marques;

o

Contrato de depósito celebrado com a Escola Secundária José Estêvão sobre a
documentação histórica e 12 fotografias da autoria de Emílio Biel depositadas no
Arquivo Municipal do Município de Aveiro;
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o

Contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa Mãe d’Água, Lda. na
qualidade de Entidade Coordenadora Nacional do Projecto Comunitário INTERREG –
SAL ;

o

Contrato de Comodato do quadro de Francisco Castro Matoso celebrado entre a
Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Oliveirinha;

o

Contrato de Comodato a celebrar entre o Corpo Nacional de Escutas e a Associação
Amigos de Santiago, com a autorização da Câmara Municipal de Aveiro;

o

Contrato promessa de compra e venda de prédio rústico, sito na Rua Valmarinhas,
Agras do Norte, Freguesia de Esgueira;

o

Contrato de comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DE SANTA JOANA – ASAS;

o

Contrato – promessa de compra e venda de uma parcela identificada n.º 10, no EU
das Agras do Norte.

•

•

PROCESSOS DE SINDICÂNCIA, DE AVERIGUAÇÕES, DE INQUÉRITO E DISCIPLINARES - 7
o

Inquérito – 3;

o

Disciplinares – 4 (três concluídos e um a aguardar relatório final)

CONTENCIOSO
o

N.º Processo
639/1998

CONTENCIOSO EXTERNO (Advogados mandatados)
Tipo de Procº

Tribunal

Partes

Judicial de Aveiro

Autor: VITASAL -

Pedido - Valor

Dr. Miguel Garrido: Por Transacção Judicial celebrada na

Estado / Fase

Indústria e

Acção Declarativa em 04/05/2000, a Câmara prometeu

Comércio de Sal,

vender à “VITASAL” terreno ou terrenos na Zona

Lda Réu: CMA

Industrial de Taboeira com a área mínima de 22.500 m2,
tendo logo recebido o respectivo preço, no montante de
€280.573,81; 5.500 m2 deveriam ter sido entregues um
ano depois, Maio/2001, e 17.000 m2 deveriam ter sido
entregues no ano seguinte, até Maio/2002, mas, até ao
momento, a “VITASAL” não recebeu da Câmara
quaisquer áreas de terreno. Independentemente do risco
de incumprimento daquela promessa, com a
consequentes devolução em dobro do valor ecebido, o
atraso da Câmara determina o vencimento de juros
sobre este valor, à taxa legal supletiva para os créditos
de empresas comerciais, agravada por uma sobretaxa de
3%, o que em 30/11/2005 se cifra já pela importância
aproximada de €150.000,00. Aguarda Execução de
Setença.

168/99

Judicial de Aveiro

Autor: CULTURÁLIA

8.277.982$00

- Viagens, Turismo

(€41.290,40)

Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do C. M.”KayakPolo”em 1998. O campeonato foi organizado por um

e Animação, Lda

grupo de entidades: a Câmara, outras e a Federação

Réu: CMA

Portuguesa de Canoagem; Esta acabou por não realizar a
comparticipação em dinheiro que lhe competia, tendo
assim ficado por realizar o pagamento a alguns
fornecedores. Neste Processo, com contestação
elaborada pelo DJ e posterior remessa a contencioso
exterios (Dr. Miguel G.) com decisão já confirmada por
Acórdão do STJ, a condenação recaiu solidariamente

Pág. 22

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

sobre todos os membros da Comissão Organizadora,
Câmara incluída, mas a “CULTURÁLIA” está ainda a
executar a Setença proferida sem nada demandar da
Câmara, por enquanto, uma vez que decidiu começar
por tentar penhorar património da Federação Portuguesa
Canoagem e do Instituto do Desporto,em execução de
Setença.
777/2000

Adm. Círculo de

Autor: KELLER

Coimbra

GRUNDBAU GmbH

indemnização pela suspensão de trabalhos relativos à

Réu: CMA

passagem hidráulica na Forca-Vouga; a Câmara sustenta

42.341.012$00

Dr. Miguel Garrido: O Empreiteiro pretende cobrar

q a pretensão é injustificada, pq o Empreiteiro é que
terá abandonado a obra, e q, mm se assim não fosse,
sempre teria contas a compensar com ele, dadas as
penalidades e prejuízos a computar pelo atraso na
conclusão da obra. Contestada a acção pelo DJ, foi
remetida ao Dr. Miguel Garrido a 1/10/01; segundo
informação deste a Acção aguarda termos subsequentes.
*
217/2001

Adm. Círculo de
Coimbra

Autor: Ministério

Dr. Miguel Garrido: por queixa de um vizinho (Walter

Público (WALTER

Rossa), o MP reclama a anulação dum licenciamento

ROSSA - FERNANDO

concedido, por invocada violação do PDM. O Processo

PEDROSO LIMA

teve decisão desfavorável no TACC, mas recorreu-se

FERNANDES) Réu:

para o STA, cuja decisão se aguarda.

CMA
533/2001

Judicial de

Autor: UEM - União

8.457.110$00

Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM “Kayak-

Lousada

de Estruturas

(€42.183,89)

Polo” de 1998 (vd. Nota ao processo “CULTURÁLIA”); o

Metálicas, S.A.

julgamento iniciou-se em 24/10/05, dirimindo-se,

Réu: CMA

fundamentalmente, se a responsabilidade pelo
pagamento da dívida é solidária a todos os membros da
Comissão Organizadora ou compete apenas á CMA; a
13/12/05 not. p/ prestação depoimento parte em
20/12/05. *

204/2002

Judicial de Aveiro

Autor: NG - Oficina

Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM “Kayak-

de Porcelanas, Lda

Polo” de 1998 (vd. Nota ao processo “CULTURÁLIA”). O

Réu: CMA

Trib. Jud. Aveiro condenou solidariamente todos os
membros da Comissão Organizadora, q n apenas a CMA,
mas alguns deles interpuseram recurso para o TRC, cuja
decisão ainda se aguarda.

1111/2002

Judicial de Aveiro

Autor: Carlos

Dr. Miguel Garrido: a indemnização arbitrada já está

Manuel Marques da

depositada na sua quase totalidade, pelo q deverá ser

Conceição

Réu:

bastante reduzido o montante a depositar

CMA

adicionalmente, em função da actualização (+/-

Autor: Jorge

Dr. Miguel Garrido: O Tri. Jud. Aveiro deu provimento ao

Manuel do

Recurso interposto pela CMA e, dessa forma, qualificou o

€530,00).
1113/2002

Judicial de Aveiro

Nascimento

Réu:

terreno expropriado como “solo apto para outros fins”,

CMA

fixando a indemnização por valor aproximado ao q era
definido pela Câmara. Contudo, o Expropriado recorreu
para o TRC, q, atendendo a uma hipotetica capacidade
construtiva do terreno expropriado, aumentou
substancialmente o valor da indemnização, colocando-o
acima do valor que foi praticado, em termos médios, nas
expropriações para a construção do novo estádio
municipal. Assim,, e apesar da Lei o não prever
expressamente, recorreu-se p/ o STJ, como derradeira
tentativa de manter algum equilibrio no valor daquelas
expropriações.

2925/03.2TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Município

€ 25.000,00

Dr. Miguel Garrido: apresentadas as alegações das partes

Aveiro e outro(s)...

no recurso interposto interposto para o STJ; acordão

Réu: SIMRIA

favorável aos recorrentes de 7/6/05 q concedeu a
revista revogando o acórdão recorrido; pedido de
aclaração da Simria q veio a ser indeferido em 27/9/05;
acórdão transitado em julgado

2525/03.7TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Manuel

€ 15.000,00 (mês a

Dr. Miguel Garrido: perdido o processo no Trib. Jud.
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677/03

RCA

Figueiredo Dias e

título de clausula

Aveiro e na Relação de Coimbra, foi interposto recurso

outro(s)...

penal desde

p/ o STJ.

Réu: CMA

Abril/2003)

Adm. Círculo de

Rec: João Francisco

Dr. Miguel Garrido: em Março/05 foi remetida pelo

Coimbra

Canha F.Santos

advogado cópia da sentença datada de Nov/04, a qual

Rec: Presidente da

concedeu provimento ao recurso anulando os actos

CMA

recorridos; pendente de apreciação superior p/

Autor: Maria Odete

Dr. Pedro Ribeiro: chamada à acção a CM apresentou

cumprimento da sentença.
2121/03.9TBAVR

2058/02.9PBAVR

Acção Ordinária

Inquérito

Judicial de Aveiro

Judicial de Aveiro

Gomes Correia

contestação e resposta; a 10/01/05 notificação da

Pinto de Sousa e

sentença de absolvição da instância; a Autora interpôs

outro(s)

recurso de agravo.

Acusação contra o

Dr. Pedro Ribeiro: dedução pedido cível pelo

funcionário António

mandatário; desistência de queixas pelas partes;

Lopes do

transacção quanto à parte cível em Fev./05

Nascimento
(BUGAS)
3387/2003

Judicial da

Autor: TECNASOL

Amadora

FGE - Fundações e

€132.514,55

Dr. Miguel Garrido: p/ n ter retido €132.514,55 ao
Empreiteiro responsável pelas obras do Teatro Aveirense

Tecnologia, S.A.

(“ECOP”), a CMA foi demanda para pagar esse valor à

Réu: CMA

“TECNASOL”, em solidariedade com a “ECOP”. A Acção
foi contestada, aguardando-se os respectivos termos
subsequentes.

3949/03.5TBAVR

Acção Sumária

Judicial de Aveiro

Autor: João Paulo

€ 4.000,00

Rocha Martins

Dr. Pedro Ribeiro:apresentada contestação e feito
despacho saneador, aguarda marcação do julgamento.

Réu: Arménio
Batista & Neves
1629/04.3TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Tracevia -

€ 96.942.35

Dr. Pedro Ribeiro:citação a 28/4/04; contestação

Sinalização,

elaborada DJ;procuração ao mandatário a 11/6/04,

Segurança e Gestão

notif. resposta a 05/07/04; sentença de condenação a

Tráfego.

11/11/04; interposição recurso e apresentadas as

Réu: CMA

alegações a 26/01/05 para Tribunal Relação (sem efeito
suspensivo p/ n prestação de caução); a 16/12/05 notif
acórdão q confirmou sentença do trib. aveiro; em
11/1/06 interposição recurso agravo p/ STJ; aprsentação
das alegações; a 22/2/06 reunião p/ se chegar a acordo
de pagamento.

6598/04.7TBOER

Acção Sumária

Judicial de Oeiras

Autor: Novabase iis

€ 6.509,91

Dr. Pedro Ribeiro:apresentação de contestação

- Infraest. e

elaborada pelo DJ;após junção de procuração pelo

Integração de

mandatário, foi notificado da réplica a 21/10/04.

Sistemas
Informáticos
Réu: CMA
1051/2004

Injunção

Judicial de

Autor: RED -

Dr. Pedro Ribeiro:oposição elaborada pelo DJ; junta

5180/04.3TBMTS

Acção Ordinária

Matosinhos

Relvados e

procuração pelo mandatário a 23/09/04, é notificado da

Equipamentos

resposta a 13/10/04; a 13/10/04 decisão de absolvição

Desportivos, Lda.

da CM da instância; a 12/01/05 sentença de absolvição

Réu: CMA
2929/04.8TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: IBEROBRITA

da CM da instância
€ 74.778,98

Dr. Pedro Ribeiro:apresentação contestação elaborada

- Produtora de

pelo DJ;após junção de procuração pelo mandatário

Inertes

aguarda subsequentes trâmites.

Réu: CMA
3226/04.4TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: SIGN - Publ.

Dr. Pedro Ribeiro: contestação elaborada pelo DJ; junta

Impre.Grande

procuração pelo mandatário 28/12/04; a 03/02/05

Formato

sentença de abolvição da instância da CM

Réu: CMA
3084/04.9TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: EUREST Soc. Europeia de

(incompetência em razão da matéria)
€ 173.737,23

Dr. Pedro Ribeiro:contestação elaborada pelo DJ;junta
procuração aos autos; notif. da réplica a 10/02/05

Restaurantes

apresenta articulado a 23/02/05; notificado de

Réu: CMA

ampliação do pedido da A apresenta articulado a
04/05/05; a 27/9/05 notif. Audiência preliminar p/
25/10/05(adiada p/ 29/11/05); 4/1/06 despacho do juiz
a declarar improcedente a excepção alegada da incomp.
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do trib.
2410/04.5TBFIG

1324/04.3TBAVR

Acção Ordinária

Acção Ordinária

Judicial da

Autor: Irmãos

Figueira da Foz

Heleno, Lda.

Tribunal Judicial
de Aveiro

€ 89.095,31

pelo DJ; mandatário junta procuração aos autos e

Réu: CMA

réplica; aguarda subsequentes trâmites.

Autor: Heller

citação a 30/3/04; mandatou-se o Dr. Miguel Garrido a

Factoring SA;

31/3/04; contestação em Maio/04; réplica a 1/6/04;

Réu: Município de

sentença a 13/10/04 q julgou o trib. Incompetente em

Aveiro
720/2004

53/2004

Injunção

Injunção

Trib. Judicial

Reqte: Eco Ria;

Aveiro

Rqdo: Município

Judicial de Mira

Dr. Pedro Ribeiro:apresentação contestação elaborada

Reqte: Casa Sol -

razão da matéria
€ 34.354,49(já pago
o valor de

do DJ de €1428,00 de uma das 2 facturas, já que uma

€27.370,00)

estava já paga; a 14/12/05 despacho P p/ pagamento;

€ 34.415,83

Dr. Pedro Ribeiro: oposição elaborada pelo DJ; junta

Mat. Construção,
Lda.

citação a 18/11/04; a 9/12/04 proposta de pagamento

procuração pelo mandatário 28/12/04; a 21/01/05

Req: CMA

sentença de abolvição da instância da CM (erro forma
processo)

47/05.0TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Jaime

€ 50.000,00

Dr. Miguel Garrido:citação a 11/1/05; contestação a

Gonçalves Pereira

requerer a intervenção da Junta Freguesia Aradas; a

e Outro(s)

9/12/05 notif. audiência preliminar p/ 19/12/05

Réu: CMA
906/04.8TTAVR

Acção Comum

Trabalho de Aveiro

Autor: Juan Carlos

€ 17.000,00

Dr. Miguel Garrido:audiência de partes realizada a

Barros Martinez

30/05/2005; transacção homologada em audiência de

Réu: Aveiro,

partes de 30/5/05 (remetida pelo advogado ao DJ em

Esgueira, Beira-

26/9/05)

Mar, Galitos, SAD,
Soc. Desportiva e
Outro(s)
406/05.9TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Mário

€ 126.370,30

Dr. Pedro Ribeiro:apresentada contestação; a 15/03/05

Almeida, Lda.

notif. da réplica apresentada pela A; audiência

Réu: CMA

preliminar marcada p/ 16/6/05 (suspensão da instância
p/ acordo)

7/04.9TBCBR

585/05

Acção Ordinária

Recurso de Revista

2ª Secção da Vara

Autor: Tecnasol -

€ 81.022,77€

Dr. Miguel Garrido:sentença condenatória solidária da

Mista e Juízos

FGE

Ventura & Pires e CMA;interposto recurso para o TRC

Criminais de

Réu: Ventura e

que confirmou a sentença; interposto recurso p/ o STJ

Coimbra

Pires, SA

aguarda-se decisão (ver célula seguinte)

STJ

Recorrente:

Dr. Miguel Garrido: apresentação de alegações a

Município de

13/10/05 p/ o STJ

Aveiro; Recorrido:
Tecnasol
515/03

Rec. Cont.

TACC

Anulação

Rec:

dentro do prazo concedido para contestar a CM

Bravenconstroi,

deliberou a 17/11/03 revogar a deliberação impugnada

Lda.

de 05/05/2003, tendo-se dado conhecimento ao TACC a

Recª: CMA
660/2003

Acção Ordinária

TACC

Rec: Carlos Dias

17/11/03. #
€ 172.610,70

Martins

elaborada pelo DJ, o mandatário apresentou procuração

Recª: CMA
2301/03.7TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Fernando

Dr. Miguel Garrido:apresentação de contestação
nos autos; sentença absolutória da CM.

€ 501,472.50

Contestação apresentada pelo DJ; Notif. julgamento a

Henrique V.P.

30/11/2004; constituído mandatário externo p/ dar

Bagão

seguimento ao processo ( Dr. João Pedroso); notificação

Réu: CMA

de sentença de cond.CMA em Março/05 em 2.847.600$00
actualizado desde 8/1/86(favorável dado o montante do
pedido inicial); pago o valor de € 43.008,79 em
27/12/05.

2676/05.3TBAVR

Acção Ordinária

Tribunal Judicial
de Aveiro

Autor: Madeivouga,

€ 89.450,00

Lda; Réu: CMA e

Dr. Miguel Garrido: citação a 23/5/05; contestação a
22/6/05; aguarda despacho saneador.

Matadouro da Beira
Litoral, AS
778/03

Rec. Cont.

TACC-TCA

Anulação

Rec: STAL

Dr. Miguel Garrido:perdida no TACC, foi interposto

Recª: CMA

recurso para o TCAN e apresentadas as Alegações;
aguarda decisão

1896/04

Exec. P/
Pagamento
Quantia Certa

Judicial de Aveiro

Exeq: Rodimo, Lda.
Exec: CMA

€ 70.180,87

Dr. Miguel Garrido:não havendo fundam. p/ embargos
nem oposição à penhora, conversações p/ acordo de
cumprim. da sentença; a 13/5/05 notif. penhora
bancária no valor de €4.973,76 e em 2/6/05 penhora
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bancária no valor de €96.106,00; audiência preliminar
marcada p/ 7/6/05; a 23/6/05 notif. do trib. p/
pagamento ou oposição á penhora; a 13/7/05 oposição
p/ excesso penhora; a 19/12/05 notif. CGD de penhora
no montante de €123.241,23; a 27/12/05 nova notif. p/
pagam. de €123.241,23 ou oposição à penhora; a
13/1/05 nova oposição à penhora; a 8/2/06
transferência do montante da penhora p/ conta
solicitador de execução no valor de €123.230,83 (da
CGD); a 15/2/06 o n/ adv. infª q o juiz convocou
audiência preparatória p/ 21/2/06.
407/05.7TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Spral - Soc.

€ 134.741,44

Pré-Esforçados,

26/1/05; contestação a 21/2/05; dpois de réplica,

Lda.

marcação de tentativa de conciliação p/ 16/6/05; a

Réu: CMA
1550/03.2TBILH

Acção Ordinária

Judicial de Ílhavo

citação a 24/1/05; mandatado o Dr. Pedro Ribeiro a

Autor:BASBRAN -

15/6/05 procuração c/ poderes especiais.
€ 99.759,58

Soc. Imob., Lda

Dr. Miguel Garrido(Notif. data audiência e julgamento p/
04/07/05). *

Réu:Espália - Soc.
Constructora, Lda
6010/04.7TJLSB

Acção Ordinária

Tribunal Cível

Autora:

Lisboa

Granital,Lda.; Ré:

procuração pelo mandatário; a 30/6/05 notif. tentativa

CMA

conciliação p/ 5/7/05; a 22/7/05 transacção c/ redução

€ 4.276,29

Dr. Pedro Ribeiro:contestação elaborada pelo DJ;junta

do pedido da A. p/ € 4. 017,64; a 19/9/05 notif.
Sentença homologação da transacção.
1708/05.OTBAVR

Acção Ordinária

Tribunal Judicial
de Aveiro

Autor: Carlos

€ 197.062,93

Gonçalves

21/4/05 substabelecimento s/ reservas no Dr.Miguel
Garrido; apresentação de contestação a 26/04/05

Ferreira;Reu:
Município de Aveiro
124/2005

Injunção

Tribunal Judicial

Reqte: Construtora

da Lousada

da Ferraria, AS;

€ 26.340,09

Rqdo: CMA
779/05.3BEVIS

Acção Adm. Espcial

Trib. Adm. e Fiscal

(conexa)

de Viseu

Autor:

Oposição pelo DJ em 14/04/05, notif. p/ junção
procuração a 27/5/05: remessa de procuração Dr. Pedro
Ribeiro

€ 15.000,00

Dr. Miguel Garrido: citação a 13/6/05; remetida

Bravenconstrói,

procuração a 18/6/05; após contestada, remessa da

Lda; Réu: Município

sentença pelo advogado a 9/2/06 a qual intima a CM a,

de Aveiro

num prazo máx. de 30 dias, pronunicar-se sb o projecto

Autor: Sotecnisol,

citação a 24/2/05; contestação DJ a 1/4/05; a 11/5/05

SA; Ré: CMA

procuração ao Dr. Pedro Ribeiro p/ exigência do trib.; a

de arquitecura.
1045/05

Acção Ordinária

Trib. Aveiro

21/10/05 entrega pelo Adv. de sentença datada de
13/06/05 a absolver a CMA da instância p/ incomp. do
trib. em razão da matéria.
2522/05.8TBAVR

Exec. P/

Trib. Judicial

Exeq: João

€ 42.046,24

Pagamento

Aveiro

Carreira, Lda.;

Quantia Certa

(solicitadora Isabel

Exec: Elisabete

4/11/05 diligência de penhora (infª 806/DJ/05); a

Romão)

Pereira de Sousa e

25/11/05 notif. marcação audiência preliminar p/

Cunha e

18/1/06; a 11/1/06 notif. da penhora sb imóvel

procuração e proc. a 22/6/05; oposição a 11/7/05; a

outro(CMA)
638/03 - AO

Dr. Miguel Garrido: citação a 21/6/05; remetida

Acção Ordinária

10/05

(descrição na CRP nº 03179)

Trib. Adm. Lisboa -

Autor: TTB, Lda.;

€ 54.995,77

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

Trib. Adm.

Réu: Município de

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

Coimbra

Aveiro

em razão do território, c/ remessa ao TAFC; a 18/10/05
notif. julgam. 10/11/05; a 2/11/05 notif. renuncia a
mandato do lado da A. (nessa data o P. assinou
procuração p/ Dr. Miguel Garrido q assim fica a
aguardar)

Acção

Trib. Judicial

Autor: CMA; Ré:

Dr. Miguel Garrido (p/ instaurar, aguarda indicações

reivindicação de

Aveiro

Aida Costa

novo executivo ao advogado)

Acção Proc.

Trib. Judicial de

Autor: Motivo, Lda;

Ordinário

Aveiro

Réu: CMA

posse
980/05

€ 52.698.80

citação a 22/2/05; contestação DJ a 1/4/05; a 11/4/05
procuração ao Dr. Pedro Ribeiro; a 4/10/05 notif. data
tentativa conciliação p/ 25/10/05 (adiada p/ 29/11/05);
acordo na tentativa a 29/11/05 c/ redução do pedido a
€45.000,00 e pagam. em 6 prestações; a 23/12/05 notif.
conta de custas

1708/05.0TBAV

Trib. Judicial de

Autor: Carlos

Dr. Miguel Garrido: acidente de viação ocorrido em zona
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Aveiro

Manuel Gonçalves

onde decorriam obras promovidas pela CMA,

Ferreira Réu: CMA

alegadamente mal sinalizadas; o Empreiteiro foi
chamado ao Processo, para que, em caso de eventual
condenação, responda ele p/ prejuízos cujo
ressarcimento foi demandado à Câmara; aguarda
despacho saneador.

Autor: Aida da

Dr. Miguel Garrido: pretende-se a desocupação de um

Conceição Costa

apartamento no Bairro de Santiago, que se encontra

Réu: CMA

indevidamente ocupado, p/ o arrendatário ter falecido e
a CMA ter recusado a transmissão do arrendamento para
uma nora. O “dossier” foi remetido ao advogado p/
instauração de acção.

Autor:

Aqdo do licenciamento do Retail-Park foi protocolado

CAPITALINVEST

que “Capitalinvest” executaria alguns acessos novos e

(RETAIL-PARK)

melhoraria outros. A “Capitalinvest” só em parte
cumpriu essa obrigação, alegando q a CMA n lhe

Réu: CMA

disponibilizou os terrenos necess. p/ a execução da
parte restante. O protocolo não explicita,
efectivamente, a quem compete a aquisição daqueles
terrenos, pelo q, ou a CMA adquire os terrenos
necessários e exige a realização das obra à
“Capitalinvet”, ou dela apenas poderá reclamar o
pagamento da valorização que dessas obras foi feita no
Protocolo. Foi remetido ao Dr. Miguel Garrido p/
instaurar acção.
459/2005 -

Injunção

4386/05

Trib. Adm. Fiscal

Rete: Pratl, Lda.;

de Viseu

Rdº: Município

€ 5.776.14

citação a 1/7/05; oposição a 11/5/05 elaborada pelo DJ;
mandatado o Dr. Pedro Ribeiro a 19/9/05; a 13/12/05
apresentação rol tests. da A.; em Jan./06 conferência
preliminar na qual houve transacção c/ a A. p/ valor de
€4.992,05, em 2 prestações a pagar em 20/2/06 e
20/3/06.

372/2005

Injunção

Trib. Jud. Oliveira

Redte: Sociedade

€ 20.929.26

citação a 14/7/05; contestação do DJ a 28/9/05; na

de Azeméis

Cucujães, SA; Redº:

sequência de notif. p/ junção de procuração, mandatou-

Município

se o Dr. Pedro Cardoso a 15/12/05; a 27/1/06 notif. da
tentativa de conciliação p/ 10/2/06, na qual foi req.
suspensão da instância p/ se chegar a acordo (pagam.
capital €16.800 em 8 prestações mensais, prescindindo
dos juros + pagamento duma factura fora do pedido no
valor de €5.646,55 em 2 prestações mensais).

584/05 - 5837/05

Injunção-acção p/

Trib. Judicial de

Autor: Manuel

pagam. Qtia certa

Aveiro

Teixeira, Lda.; Ré:

14/11/05; a 21/12/05 notif. p/ junção de procuração; a

CMA

29/12/05 remessa do processo c/ procuração ao Dr.

€ 4.034.26

* citação a 26/10/05; contestação elaborada pelo DJ a

Pedro Cardoso; a 13/1/06 notif. p/ julgamento a
16/2/06; a 24/2/06 notif. da sentença q homologou a
transacção feita pelas partes: pagamento do capital de
€3.612 em 6 prestações mensais, vencendo-se a 1ª em
8/3/05, c/ custas em débito pela CMA.
634/06

Acção Ordinária

Trib. Judicial de

Autor: Eugénia

citação a 31/1/06; remessa a contencioso exterior (Dr.

Aveiro

Jardim Woodall e

Miguel Garrido) p/ se tratar de tribunal judicial e ser

marido; Réus:

obrigatória a constituição de advogado

Albino Lopes dos
Reis e Município de
Aveiro (processo de
Obras nº 274/79)
Acção Executiva

Trib. Judicial de

Exequente:

Aveiro

Município;

€ 4.072.43

Não tendo acolhimento a participação p/ cheque sem
provisão (apresentação do cheque a pagamento dpois de

Executado: Carlos

expirado o prazo) foi o proc. remetido ao Dr. Pedro

Alberto Vieira

Cardoso a 14/2/06 p/ instauração da acção executiva

Peralta
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o

CONTENCIOSO INTERNO – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL

(Realizado pelas Juristas

da DJ)
N.º Processo

Tipo de
Procº

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Intimação p/
prestação de
295/04.0TA09918

Informações e
passagem

Adm. Fiscal de
Viseu

Autor: Ângelo António Guerra

Remetida resposta em 31/03/2004.

Ferreira

Notificação de sentença.

Réu : Presidente da CMA

certidões
citação a 22/03/02; proposta do DJ a 9/4/02
p/ pagamento ou se mandatar adv. externo
q já tinha em mãos outro processo desta
empresa; a 23/10/02 sentença q condenou o
€135.583,36 (acção
acção ordinária
225/02 - 225-A/02

e inexecução
de sentença

Tribunal Adm.

Autor e Exequente: UEM, S.A.;

Círculo de Coimbra

Réu: Município

ordinária);
€149.815,55
(execução da
sentença

Município no pedido (não houve contestação
nem pagamento); a 15/5/03 notif. da
interposição do pedido de execução de
sentença; a 23/5/03 pagamento do
montante de €149.815,55; a 7/10/04 notif.
de q a execução prosseguia p/ pagamento do
remanescente de €3.061,00; a 16/3/05
pagamento do cit. remanescente; a 17/3/05
fax da A. a informar q estava tudo liquidado;
a 18/4/05 notif. despacho sb as custas. *
Após notif. de Sentença favorável à CMA que
negou provimento ao Recurso, o recorrente

900/2001

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

interpôs Recurso Jurisdicional de agravo;

Rec: Jaime dos Anjos Ferreira
Recª: CMA

notif.da Admissão do Recurso; no dia
14/04/03 o TACC informou a remessa dos
autos ao TCA

145/02

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

Rec: José Almeida Nunes

Execução de Sentença pela Divisão de

Recª: CMA

Recursos Humanos.
citação a 28/8/02, contestação a 2/10/02; a
17/1/03 notif. p/ audiência preliminar a
26/2/03 a que comparecemos; a 13/3/03
notif. p/ papresentação nosso rol de
testemunhas o que fizemos a 27/3/03; a

536/02

Acção Ordinária

Trib. Adm. Circulo
de Coimbra

Autor: Empreendimentos

€26.439,90 +

Imobiliários Globo, Lda.; Réu:

execução de

Município

sentença e juros

10/4/03 notif. julgamento p/ 14/10/03; a
13/10/03 notif. de dada sem efeito essa
data e nova p/ 15/10/03; a 30/3/04 notif.
de nova data julgamento p/ 4/5/04; a
28/10/04 nova notif. julgamento p/
13/4/05; a 13/3/03 notif. despacho
saneador; a 20/4/05 julgamento; a 17/2/06
notif. da sentença que absolveu o Município
do pedido.
Em 13/12/04 a CMA foi notificada do
Acordão do Supremo Trib. Adm. que negou
provimento à recorrente; Em 31/01/05 foi

RCA 411/02; Rec.
Jurisd. 450/04

Rec. Cont.
Anulação; Rec.

TACC/STA

Jurisdicional

Rec: Igreja Metodista Wesleyana
Recª: CMA

apresentado Pedido de Reforma do Acordão
pela Recorrente tendo sido enviada resposta
p/ o Tribunal em 04/02/2005. Em 17/5/05
Acórdão a desatender a arguição de
nulidade; em 9/6/05 notif. de interposição
de rcurso p/ trib. constitucional
Citação a 2/5/02; contestação a 11/6/02;
alegações comp. a 7/3/03; sentença q

RCA nº 264/02 -

Rec. Cont.

Rec.Juris. Nº

Anulação; Rec.

95/04-CA

Jurisdicional

concedeu provimento ao rec. a
TACC/TCAN

Rec: Cláudio Rafael O. Moreira
Recº: Presidente da CMA

9/6/03;interposto Rec. Jurisd. a 12/6/03 c/
alegações a 10/09/03; contra-alegações a
9/10/03; em 6/6/05 notif. Acordão a negar
provimento ao rec. juris. mantendo a
sentença recorrida.
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266/02

Rec. Cont.
Anulação

Em 02/12/03 notif.despacho Juiz do TACC

Rec: Joaquim Manuel Dias
Círculo Coimbra

sobra manutenção da decisão recorrida; em

Carvalhal

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

Recª: CMA

remetidos TCA Norte.
citação a 14/11/02; contestação a 6/1/03; a
22/10/03 notif. sentença de rejeição do
recurso; a 6/4/05 notif. da existência dum
recurso, cujo despacho de admissão não nos
foi notificado; a 21/6/05 o DJ toma

436/02 - Rec.

Rec. Cont.

888/05

Anulação

TACC - STA

Recte: Maria Fernanda Gonçalves

conhe/to de q a notif. está inserta no proc

Polido; Recdº: Directora do

obras sem q tenha sido remetida a este

DGUOP da CMA

departamento.; a 9/11/05 notif. de
despacho de q o recurso terá q ser p/ os
tribunais comuns; a 17/1/06 notif. sentença
q declarou a incomp. dos trib. adm. e
decidiu portanto n conhecer do recurso
jurisdicional (favorável á CM)
Em 18/07/03 notificação da deserção do

Autor: CTV - Construtora Imóveis,

Acção
648/02

Reconheciment

Círculo Coimbra

Lda

Recurso Jurisdicional; mantém-se a sentença

Ré:

favorável à CMA; notificação em 26/06/04 a

CMA

informar da admissão de recurso do

Rec: Magistrado do Ministério

Contestação em 26/09/03;notificação para

o Direito

despacho anterior.
516/03

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

Público

alegações finais; a 3/3/05 sentença q

Recª: CMA

declarou a nulidade do despacho recorrido
Não tendo havido contestação, o TACC

Autor: Paula Cristina Marques
273/03

Acção Ordinária

Círculo Coimbra

€ 11.572,23

Nogueira

do pedido de rectificação de sentença;

Ré: Câmara Municipal de Aveiro

120/04.2TA09918

964/03

399/03

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Comum

Viseu

Rec. Cont.
Anulação
Rec. Cont.
Anulação

Notificação da sentença em

Autor: Vigapro - Construção
Manut. Ind.

€ 80.232,36

Réu: CMA

Lamas

ulterior tramitação.

CMA
Santos

por apenso, c/ not.em 3/12/04 para

Elaborada contestação em 2/04/04; aguarda

Recª:

Rec: José Manuel Barbosa dos
Círculo Coimbra

20/09/04;proposta acção executiva a correr
pagamento.

Rec: Nídia Maria Coimbra Sousa
Círculo Coimbra

enviou despacho de condenação;notificação

Em 3/05/04 envio do processo administrativo

Recª:

para cumprimento do solicitado pelo

CMA

Tribunal; aguarda decisão.
Resposta apresentada pelo DJ à petição
inicial de inexecução da sentença;a 6/12/04

Acção Especial
345 - A/01

por Inexecução

nova notificação de reqº a peticionar a

Req:Diamantina Bonito Machado
Círculo Coimbra

Sentença

nulidade dos actos materiais ento.

Galacho

praticados; face a novo reqº é remetida a

Reqª: CMA

21/03/05 nova pronúncia da CMA dando
conta dos antos materiais de execução da
sentença ento. praticados (concurso).
Após apresentação de contestação elaborada
pelo DJ e face a nova notificação da

984/03

Rec. Cont.
Anulação

Círculo Coimbra

Rec: Mário Manuel Sarabando Dias
Recª: CMA

arguição de novo vício pelo recorrente, foi
____________

elaborada pronúncia e remetida ao Trib. em
1/06/04; notificação p/ alegações
complementares; aguarda subsequentes
trâmites.
citação a 11/10/04; contestação a 12/11/04;

406/04.6BECBR

Acção Ordinária

Adm. Fiscal de
Coimbra

Autor: Sicóbrita - Extra. Britagem
Pedra.

a 4/5/05 notif. da incompetência territorial
€ 119.052.39

Réu: CMA

do TAFC e remessa do proc. ao TAFV; a
15/12/05 notif. audiência preliminar p/
26/1/06
citação a 2/6/04; contestação a 22/6/04;

636/04.0BEVIS

Acção Adm.

Trib. Adm. e Fiscal

Autor: António Ferreira de Matos;

Especial

de Viseu

Réu: Município de Aveiro

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Autor: Debrisan - Soc. Imob., Lda.

réplica a 7/7/04; resposta a 16/7/04; a
____________

5/11/04 notif. de nova tramitação c/o acção
especial; a 7/6/05 notif. de q o A deve
indicar prova a fazer.

1326.04.0BEVIS

____________

citação a 4/11/04; contestação a 09/12/04;
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Especial

Viseu

Ré: CMA

réplica a 31/1/05; resposta a 16/2/05;
sentença de declaração de extinção da
instância por desistência do pedido notif. em
11/4/05; conta custas notif. a 17/6/05.

1327/04.8BEVIS

946/01

Providência

Adm. Fiscal de

Autor: Debrisan - Soc. Imob., Lda.

Cautelar

Viseu

Ré: CMA

Execução

Adm. Fiscal de

Rec: Vieiras, Lda

Sentença

Coimbra

Rec:CMA

Apresentada desistência do pedido pela A.;
____________

em 3/5/05 notif. do tribunal da aceitação da
desistência.
Remetida resposta ao Tribunal em
14/02/2004, aguarda decisão.
citação a 15/7/04; contestação a
08/10/04;audiência preliminar a 13/6/05;
em 27/6/05 notif. despacho saneador; a
11/7/05 apresentação n/ rol testemunhas; a

808/04.8BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Rec: Vieiras, Lda

Comum

Viseu

Rec:CMA

€ 8.454.35

18/7/05 notif. rol testemunhas da A; a
24/10/05 notif. julgam. 7/12/05; a 7/12/05
acordo de pagamento de €3.633,00 c/
desistência da A. dos demais pedidos; a
16/12/05 notif. sentença q homologou
acordo
citação a 15/12/03; contestação a 20/1/04;
a 24/6/05 notif. sentença q declarou

638/03

Acção Ordinária

Adm. Fiscal de
Lisboa

incompet. tribunal em razão do território, c/

Autor: TTB - Tratamento de
Betão, Lda.

remessa ao TAFC; a 18/10/05 notif. Julgam.

Réu:

10/11/05; a 2/11/05 notif. renúncia a

Município de Aveiro

mandato da parte da A (nessa data tinha já
sido assinada procuração p/ o Dr. Miguel
Garrido q agora fica a aguardar)

830/02

Rec. Cont.

Adm. Círculo

Anulação

Coimbra

Apresentada Contestação no dia 7/03/03;

Rec: José Manuel Monteiro
Taveira

notificação p/ apresentação de alegações;

Rec: CMA

aguarda trâmites ulteriores do processo.
citação a 18/1/05; contestação a 7/2/05; a

44/05.6BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Especial

Viseu

Autor: Encobarra - Eng. e Const,
Lda

Réu: CMA

7/6/05 notif. sentença de absolvição do réu
€ 264.742,89

da instância (verificada excepção dilatória
alegada); a 3/11/05 notif. conta de custas
da respons. da Autora

912/2003

Rec. Cont.

Adm. Círculo

Anulação

Coimbra

Remetido Processo de Obras n.º 81/89 por

Rec: Maria Isabel Paiva Costa Sá

solicitação do Tribunal; notificação da

Ramalho

Extinção da Instância por inutilidade

Rec: DGUOP da CMA

superveniente da lide.

Intimação p/
prestação de
338/04.8EVIS

Informações e
passagem

Adm. Fiscal de

Autor: Julião Azevedo - Arqº, Lda.

Viseu

Réu: CMA

Em 26/04/04 notificação da sentença que
declarou extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide.

certidões
citação a 28/9/04; contestação remetida a
em representação de
9 agentes únicos dos
SMA, o STAL pede q a
Acção Adm.
1120/04.8BEVIS -

carreira seja

Especial -

Adm. Fiscal de

Autor: STAL

considerada vertical

Recurso

Viseu

Réu: Município de Aveiro

p/ poder progredir
de escalão de 3 em 3

jurisdicional

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

14/2/2005;a 4/5/05 notif. sentença q
concedeu provimento à acção;(*)
interposição de recurso (c/ alegações) a
3/6/05; a 3/11/05 notif. admissão do
recurso c/ efeitos suspensivos; a 30/11/05
not. remessa dos autos ao TCA-Norte; a
7/12/05 notif de q chegaram ao TCAN; a
13/12/05 notif. parecer do MP favorável à
CMA; a 10/1/06 notif. resposta do recorrido
STAL; a 14/2/06 pedido de suporte
informático das alegações, a q demos
resposta a 16/2/06

face ao processo de
criação da

Intimação p/
1559/04.9BEVIS

Defesa Direitos,

Adm. Fiscal de

Autor: STAL

Liberdades e

Viseu

Réu: Município de Aveiro

Garantias

MoveAveiro e à greve
q então o STAL
promoveu, veio este
intimar p/ a cessação

notificação via fax a 29/11/04 p/ resposta
até 30/11/04; resposta nessa data;
Julgamento a 2/12/04; Sentença notificada a
7/12/04 indeferindo o requerido pelo STAL.

dos serviços de todos
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os autocarrros (em
discussão a prestação
de serviços mínimos)
Execução
1648/04.0BEVIS

citação em 11/01/05;despacho de revogação

Sentença

Adm. Fiscal de

Autor: STAL

de 30/3/05; em 27/5/05 notif. Sentença

Anulação Acto

Viseu

Réu: Município de Aveiro

incompetência do TAFV, declarando

Adm.

competente o TAFC.
52 associados do

Acção Adm.
33/05.0BEVIS

Autor: STAL

Especial -

Adm. Fiscal de

Réu: Município de Aveiro.

Recurso

Viseu -» TCAN

Recorrido: STAL; Recorrente:

jurisdicional

Município

Acção Adm.
37/05.3BEVIS

Especial -

Adm. Fiscal de

Recurso p/ o

Viseu -» TCAN

TCAN

Autor/Recorrido: STAL
Réu/Recorrente: Município de
Aveiro

citação a 18/1/05; contestação a

STAL, trabalhadores

21/2/05;resposta a 15/4/05; alegações do A.

dos SMA c/ a

a 9/6/05; n/ alegações a 14/6/05; a 14/7/05

categoria de

notif. Sentença q julgou procedente a acção;

revisores, pedem q as

a 11/10/05 inteperposição de recurso pelo

suas carreiras sejam

Município; a 15/12/05 notif. contra-

consideradas

alegações do recorrido STAL; a 26/1/06

verticais p/ poderem

notif. da admissão do n/ recurso de agravo;

progredir de escalão

a 17/2/06 notif. da remessa do proc. ao

de 3 em e anos e não

TCAN; a 24/2/06 notif. da distribuição do

de 4 em 4 anos como

proc. e pedido de envio das peças

nas carreiras

processuais em suporte informático, ao q foi

horizontais

dado cumprimento em 1/3/06.

52 associados do

citação a 18/1/05; contestação a 21/02/05;

STAL, trabalhadores

notif. Resposta a 15/4/05(*);em 9/6/05

agentes únicos dos

notif. alegações do autor;em 24/6/05

SMA, pedem q as suas

alegações do réu; a 10/10/05 notif.

carreiras sejam

Sentença q julgou procedente a acção e, em

consideradas

conseq., condenou o Município aos pedidos;

verticais p/ poderem

a 2/11/05 interposição de recurso pelo

progredir de escalão

Município; a 15/12/05 notif. das contra-

de 3 em e anos e não

alegações do recorrido STAL; a 26/1/06

de 4 em 4 anos como

notif. da admissão do n/ recurso de agravo;

nas carreiras

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

horizontais

TCAN
citação a 7/6/01; contestação a 24/7/01 c/
a advertência ao Sr. P. p/ a provavel
procedência do recurso; a 19/12/01 notif. p/
alegações q deram entrada a 17/1/02; a

alega ilegalidades no
Recurso
370/2001

Contencioso de
Anulação

Trib. Adm. Círc.
Coimbra

Recorrente: José Manuel Pinho da
Silva Lopes; Recorrido: Presidente
da CMA

concurso externo de
ingresso para 2
lugares de
encarregado de
mercados

8/2/02 notif. das alegações do recorrente; a
24/2/03 notif. Sentença q deu provimento
ao recurso; nessa data despacho DJ a propor
a dar conhecimento da sentença p/
execução; a 28/7/03 notif. de q o recurso
jurisdicional interposto pelo recorrido
particular José Duarte, ficou deserto p/ falta
de apresentação de alegações; a 19/12/03
pedido à CM para q execute a sentença, isto
é, reatar do concurso mas c/ outro júri (a
seguir ver processo nº 1646/04).
(ver Rec. 370/01)citação a 11/1/05,

Execução
1656/04.0BEVIS

Sentença

Adm. Fiscal de

Autor: STAL

Anulação Acto

Viseu

Réu: Município de Aveiro

Adm.

alega ilegalidades no
concurso externo de
ingresso para 2
lugares de
encarregado de
mercados

contestação a 04/02/05; notificação da
réplica a 05/04/05; notif. sentença de
incompetência do TAFV e declaração de
competência do TAFC (1º juizo liq.); a
7/7/05 notif. remessa proc. ao TAFC.
citação a 23/2/05; contestação a 06/04/05;
em 9/6/05 notif. de marcação de audiência

268/05.6BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Comum

Viseu

preliminar p/ 11/10/05; a 5/7/05 aceitação

Autor: SUMA - Ser. Urb. Meio
Ambiente

€ 2.961,171.34

Réu: Município de Aveiro

de contrato factoring; a 10/10/05 notif.
despacho do trib. de extinção da instância
p/ inutili. superve. lide; a 16/12/05 notif.
conta custas; a 6/1/06 notif. p/ pagam.
custas de parte

792/04.8BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Especial

Viseu

Autor: HIDDEN HEARING -

vários pedidos: a)

Com.Aux.Auditivos

anulação do acto

notificação de réplica, remetida resposta;

Réu: Município de Aveiro

impugnado; b)

notificação p/alegações finais; remessa ao

Elaborada contestação a 4/11/04;
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abstenção de

Trib. das alegações finais; a 23/9/05 notif.

comport.; c)

sentença de procedência do pedido c/

condenação à prática

condenação ao acto; a 11/1/05 infª do DJ p/

de acto

os serviços sb cumprimento da sentença; a
11/1/06 devolução pelo trib. do processo
adm.

1459/04.2BEVIS

719/04.7BEVIS
891/04.6BEVIS

1263/04.8BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Comum

Viseu

Processo

Adm. Fiscal de

Contestação a 24/01/05; audiência

Autor: VIGAPRO - Const.
Manut.Ind.Lda

€ 17.669,61

Réu: Município de Aveiro

preliminar em 01/04/05;apresentado termo
de transacçãono valor de 16.000€ a 27/4/05,
homologado p/ sentença notif. a 10/5/05.
Notf. sentença que determinou a extinção da

Autor: Vodafone Telecel

Impugnação

Viseu

Réu:Município de Aveiro

instância.

Processo

Adm. Fiscal de

Autor: Vodafone Telecel

Notf. sentença que determinou a extinção da

Impugnação

Viseu

Processo

Adm. Fiscal de

Impugnação

Viseu

Réu:Município de Aveiro

instância.

Autor: TMN - Telecomunic.Móveis

Trib. solicita esclarecimentos sobre notif.

Nac.

prazo de pagamento; remetida resposta em

Réu:CMA

16/02/05.

Autor: SDEMB1050/04.3BELSB

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Soc.Des.Explor.Marina Barra

Especial

Lisboa

Réu: Ministério das Cidades(contra

Remetido ao Sr. Presidente para decisão.

interessado-Município Aveiro)
citação a 21/12/04; como o proc. dizia
respeito a empreitada dos SMA, foi remetida
a estes em 30/12/04; a 5/1/06 notif. de req.
apresentado pela exequente a requerer a
Acção
1609/04.9BEVIS

Executiva para

Adm. Fiscal de

pagamº quantia

Viseu

inutilidade superveniente da lide p/

Autor:MARSILOP Soc.Empreitadas

€ 63.826.44

Réu:CMA

certa

pagamento mas com custas pela executada
(remeteu-se aos SMA p/ se
pronunciarem).Após, infª 70/DCC/06
remetida aos SMA a 25/1/06; a 2/2/06 notif.
de sentença q julgou extinta a instância c/
custas pela executada (neste caso da
responsab. dos SMA)

507/04.0BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Comum

Viseu

Autor:TECNASOL-FGE Fund.Geotecnia

€76.142,36

Réu: Município de Aveiro

Acordo de transacção assinado entre as
partes e homologado pelo Tribunal.
citação a 3/6/04; contestação a 13/07/04;

691/04.3BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Especial

Viseu

resposta à réplica em 18/01/05; sentença de

Autor: Maria Odete Gomes Correia
Pinto de Sousa; Réu: Município de

____________

Aveiro

absolvição da instância notificada a
11/04/05; a 16/5/05 admissão de nova PI e
seu desentranhamento; a 20/10/05 notif. da
apensação destes autos ao proc. 914/05.

388/04.4BEVIS

528/05.6BEVIS

895/2003

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Especial

Viseu

Autor:TIJARDIM - Equip. Jardim,

Elaborada contestação em 01/06/2004;

Lda

notif. dando conta da distribuição como

Réu: Município de Aveiro

Acção Adm.

Adm. Fiscal de

Autor: João Duarte;

Comum

Viseu

Réu: Município de Aveiro

Rec. Cont.

Trib. Adm. Círc.

Recorrente: Dina Maria da Costa

Anulação

Coimbra

de Pinto Rocha; Recorrido: CMA

processo tributário.
citação a 11/4/05; contestação a 27/4/05;
€ 123,30

resposta a 17/6/05; req. a pedir
desentranhamento a 27/6/05
notificação da PI a 12/04/2005; contestação
a 27/5/05
citação a 17/3/05; contestação a 29/4/05;
em 29/6/05 notif. p/ alegações; a 22/7/05
n/ alegações; a 17/10/05 notif. sentença q

Acção Adm.
374/05.7BEVIS

Especial -

Trib. Adm. e Fiscal

Recurso

de Viseu - TCAN

jurisdicional

Autor: STAL; Réu: Município de
Aveiro.

Recorrente: Município;
Recorrido: STAL

Em representação do
fiscal de obras Carlos
Manuel Soares
Videira, pede-se q a
carreira seja
considerada vertical
p/ poder progredir
de escalão de 3 em 3
anos, e não de 4 em
4 como nas carreiras
horizontais

julgou procedente a acção, condenando o
Município. Interposição recurso pela CMA a
18/11/05; a 15/12/05 notif. contraalegações do recorrido STAL; a 26/1/06
notif. da admissão do n/ recurso de agravo;
a 17/2/06 notif. da remessa do proc. ao
TCAN; a 24/2/06 notif. da distribuição do
proc. e pedido de suporte informático das
peças processuais, q foram remetidas a
1/3/06.

403/05.4BEVIS

Procedimento

Trib. Adm. e Fiscal

reqt: STAL; Reqd. Município de

Citação 15/3/05; a 11/4/05 informação ao
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cautelar

de Viseu

Aveiro

Trib. de q o acto impug. foi revogado a
30/03/05; notif. desentranhamento oposição
a 5/5/05; notif. sentença inutilidade
superveniente da lide 9/5/05; notif. Custas a
1/7/05.
Impugnação do
despacho de
Vereador do Pessoal
q exonerou o

Acção Adm.
641/05.0BEVIS

funcionário José de

Citação a 9/5/05; contestação apresentada a

Especial de

Trib. Adm. e Fiscal

Autor; STAL; Réu: Município de

Almeida Nunes p/

18/5/05 (revogação do acto impugnado); a

prentensão

de Viseu

Aveiro

não conversão da

10/10/05 notif. sentença de extinção da

nomeação provisória

instância p/ inutili. superv. da lide.

conexa

em definitiva (com
base em classificação
de serviço
insuficiente)
Acção Adm.
532/05.4BEVIS

Comum
ordinária

Trib. Adm. Fiscal
de Viseu

Citação a 18/04/05; em 15/6/05 notif para
Autor: CONDOP; Ré: CMA

€ 82.439,46

alegações;em 27/6/05 apresentação n/
alegações escritas.
notif. do req. a 26/04/05; sentença de
intimação a 24/5/05 (e-mail a todos p/
darem elementos); remessa à 1ª A em

Intimação
627/05.4BEVIS

informações e

Trib. Adm. Fiscal

A: Teresa do Rosário Ferreira de

passagem

de Viseu

Sousa e outros; Ré: CMA

22/6/05; a 23/6/05 notif tribunal a pedir
____________

justificação a q demos resposta em 28/6/05;
a 5/7/05 novo pedido de justificação a q

certidão

demos resposta a 8/7/05; em 14/7/05 notif.
despacho dando c/o integralm. satisfeito o
pedido.
citação a 28/04/05; contestação a 23/5/05;

Acção Adm.
580/05.4BEVIS

Especial
Ordinária

a 18/10/05 notif. sentença absolvição da ré
Trib. Adm. Fiscal

Autor: Soporcel S.A.; Réu:

de Viseu

Município de Aveiro(SMA)

€ 124.536.93

p/ verificação da excepção dilatória alegada
pela CMA; a 5/1/06 notif. conta de custas da
respons. da Autora; a 10/2/06 devolução do
processo adm. pelo trib.
citação a 3/3/04: face a infª da DEF,

Acção
337/05.2BEVIS

Adm.Comum
Ordinária

proposta pagamento parcial em 10/5/05;
Trib. Adm. Fiscal

Autor: RED, Lda.; Réu: Município

de Viseu

de Aveiro

€ 131.606,61

ofício p/ advg. a 30/6/05 dando conhecim.
pagamento da qtia de 98.604,24€;; a 1/7/05
notif. sentença de condenação no valor de
€110.167,63 + juros (*).

144/05.2BEVIS

Processo

Trib. Adm. Fiscal

Impugnado: Município de Aveiro;

Impugnação

de Viseu

Impugnante: TMN, S.A.

citação a 5/5/05; contestação em
elaboração
citação a 9/5/05; confirmada dívida,

Acção Ad.
659/05.2BEVIS

Comum
Ordinária

despacho Presidente de 13/5/05 a ordenar
Trib. Adm. Fiscal

Autor: SIGN; Lda.; Réu: Município

de Viseu

de Aveiro

€ 40.764,93

pagamento dentro do prazo concedido p/
contestar; a 6/7/05 notif. sentença de
extinção instância p/ inutilid. superveniente
da lide; a 29/11/05 notif. conta custas.
citação a 23/5/05; contestação Município a

Acção Adm.
728/05

Esp. Pretensão
Conexa...

Trib. Adm. Fiscal
de Viseu

Pede demolição dum

20/5/05; a 30/6/05 notif. contestação do

Autor: Cátia Cristina Gante da

pombal - providência

réu Pedro M. L. Silva; a 24/1/06 notif. de

Costa Pôncio e outros; Réu:

cautelar pede

resposta do A.; a 2/2/06 notif. de

Município de Aveiro e outros

encerramento

interposição de providência cautelar p/

provisório

apenso aos autos; a 20/2/06 remessa da n/
Oposição
Citação a 27/5/05; oposição a 13/6/05; a
29/6/05 notif. despacho q indeferiu pedido
do requerente de decretam. provisório da

767/05.0BEVIS

Providência

Trib. Adm. e Fiscal

Reqte: João Queiroz Vieira;

cautelar

de Viseu

Reqdo: Município de Aveiro

_____________

providência; a 25/7/05 notif. de inquirição
testemunhas p/ 17/8/05; a 26/8/05 notif. da
inutilidade superveniente da lide por ter sido
interposta accção ppal e a mm ter efeito
suspensivo nos termos do nº 1 do artº 115º do
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DL nº 555/99; a 6/10/05 notif. extinção da
instância;
785/05.8BEVIS

Suspensão de

Trib. Adm. e Fiscal

Rqete: Otávio Pato Mota e outros;

Eficácia

de Viseu

Rdo: Município de Aveiro

citação a 6/6/05; oposição a 15/6/05; a
20/7/05 notif. sentença q julgou procedente
a providência cautelar. *
citação a 1/7/05; contestação a 19/7/05; a
20/10/05 notif. da apensação do proc.
691/04 a estes autos; a 7/12/05 notif. p/

914/05 (junção do

Acção Adm.

Trib. Adm. e Fiscal

Proc 619/04)

Especial

de Viseu

alegações; a 19/12/05 n/ alegações; a

Autor: Maria Odete Gomes Correia
Pinto de Sousa; Réu: Município de

_____________

Aveiro

25/1/06 notif. das alegações da A.; a 3/2/06
notif. de desistência da instância pela A.; a
10/2/06 remessa da nossa pronúncia em c/o
n temos nada a opor à desistência; a
20/2/06 notif. sentença q declarou a
extinção da instância por desistência da A.

intimação
1069/05

judicial p/

Trib. Adm. e Fiscal

passagem de

de Viseu

alvará
Acção Adm.
1039

Comum
ordinária

Trib. Adm. e Fiscal
de Viseu

Autor: Jorge Filipe Marques da
Silva Figueiredo; Réu: Município
de Aveiro

citação a 27/7/05; resposta a 5/8/05; a
Indeferida a

28/12/05 notif. Sentença q indeferiu a

intimação

intimação do requerente, não obrigando
assim o Município a emitir o alvará .
citação a 4/8/05; contestação a 6/10/05; a

Autor: Britaco, Lda.; Réu: CMA

€ 77,530.20

27/12/05 notif. réplica; a 1/2/06 notif. da
audiência preliminar p/ 15/3/06;
*citação a 1/7/05; oposição a 11/5/05;
mandatado o Dr. Pedro Ribeiro a 19/9/05; a

459/2005 4386/05

Injunção

Trib. Adm. Fiscal
de Viseu

18/1/06 Transacção c/ redução do pedido p/
Rete: Pratl, Lda.; Rdº: Município

€ 5,776.14

€4.992,05, a pagar em 2 prestações a 1ª em
20/2/06 e a 2ª em 20/3/06, e custas a
dividir; a 9/2/06 notif. da homologação da
transacção.

1082/05

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Autor: João Queiroz Vieira;

Especial

Fiscal de Viseu

Réu: Município de Aveiro
Autor: Armando da Silva; Réus:

1085/05

Acção Adm.

Trib. Adm. e Fiscal

Município de Aveiro e Ministério

Comum

de Viseu

do Ambiente, do Território e
Desenvolvimento Regional

citação a 27/9/05; contestação a 2/11/05; a
5/1/06 pedido do P.A.
citação a 27/9/05; contestação a 19/10/05;
emissão licenças +

a 7/12/05 notif. p/ suprir irregularidades; a

indem. €256.833,57 +

14/12/05 req. a suprir irreg; a 31/1/06

juros a 4%

notif. a admitir o chamamento do Ministério
do AOTDR q haviamos requerido
citação a 27/9/05, contestação a 31/10/05;
a 5/1/06 notif. p/ junção do levantam.
topográfico e de q o proc. 785/05 foi

1078/05

Acção Adm.

Trib. Adm. e Fiscal

Autor: Octávio Pato Mota (e

Especial

de Viseu

outros); Réu: Município de Aveiro

apensado a estes autos (face à infª do
_____________

DGUOP de q n efectuavam este
levantamento, remeteu-se o processo à DPI
p/ o efectuar e requereu-se ao trib.
prorrogação do prazo); a 25/1/06 remessa ao
trib. do levantamento.
citação a 11/10/05; contestação c/
intervenção provocada da companhia de

Acção Adm.
1170/05

Comum
sumaríssima

seguros a 27/10/05; a 13/1/06 notif. a

Autor: Companhia Seguros
Trib. Adm. e Fiscal

Fidelidade-Mundial, SA; Réu: CMA

de Viseu

(chamamento da n/ companhia de

indeferir a intervenção principal e a admitir
€ 2.061.32

a intervenção acessória da n/ companhia de
seguros; a 25/1/06 interposição de recurso

seguros Allianz)

nosso deste despacho p/ o TCAN; a 14/2/06
notif. da contestação da n/ companhia de
seguros (Allianz)

Acção Adm.
1144/05

Esp. Pretensão
Conexa...
Acção Ad.

1427/05

Comum
Ordinária

1141/04

citação a 7/10/05; contestação a 26/10/05;
Tribunal Adm.

Autor: Vodafone SA

Fiscal de Viseu

Réu:Município de Aveiro

_____________

a 16/1/05 notif. p/ apresentação de
alegações; a 17/2/06 notif. De q a A. não
apresentou alegações.
citação a 17/11/05; a 3/1/06 proposta de

Tribunal Adm.
Fiscal de Viseu

Autor: FTB; SA; Réu: CMA

€ 16.788.33

transacção c/ redução pedido a €16.438,39 e
pagam. em 4 prestações; a 23/1/06 notif. da
sentença de homologação da transacção.

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

Fiscal de Viseu

Autor: IDUNA, SA; Réu: Município

€ 36.138.19

citação a 22/11/05; contestação a 9/1/06; a
30/1/06 notif. de réplica; a 6/3/06 proposta
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ordinária

do DJ (Infª 189/DCC/06) para resolução do
litígio por acordo, cabendo ao V. Pedro
Ferreira dar o aval e definir o modo e tempo
do pagamento p/ apresentarmos ao
mandatário da A. proposta de Transacção.
citação a 25/11/05; a 2/12/05 informou-se o
Trib. q o conc. público já havia sido anulado

1156/05

P. Contencioso

Trib. Adm.Fiscal

Pré-contratual

de Viseu

p/ outros motivos; a 9/12/05 notif. p/ as
Autor: SOLNAVE, S.A.; Réu: CMA

_____________

partes se pronunciarem sb a ulilidade da
lide, a q respondemos n haver utilidade no
prosseguimento; a 22/12/05 notif. sentença
p/ inutili. superv. da lide

Acção Adm.
707/05

Comum
ordinária

citação a 19/12/05; contestação a 18/1/06;
Trib. Adm e Fiscal

Autor: Joaquim Barros Leite e

de Viseu

Artur Barros Leite; Ré: CMA

€ 180.000.00

a 3/3/06 notif. Da procedência da excepção
por nós alegada (incompetência do TACC,
pois o competente é o TAFV)

Intimação p/
prestação
1332/05

Informações
passagem

Trib. Adm. Fiscal

Autor: Media Capital Outdoor; Ré:

de Viseu

CMA

citação a 21/10/2005; procedência do
_____________

pedido a 16/11/05; a 7/12/05 prestação da
infª.

certidões
Intimação p/
prestação de
1534/05

Informações e
passagem

Trib. Adm. Fiscal
de Viseu

Autor: Pavia SA; Ré: CMA

_____________

citação a 6/12/05;

certidões
4558/04

Oposição à

Trib. Adm. Fiscal

Exqte: CMA ; Extdo:Mário de

Execução Fiscal

de Viseu

Oliveira Ferreira

Acção Adm
580/05.4BEVIS

Comum
Ordinária

o
N.º Processo

Trib. Adm. Fiscal

Autor:SOPROEL, SA; Réu Município

de Viseu

de Aveiro (SMA)

€ 408,52

contestação em 07/10/05
Citação em 28/04/05; contestação a

€ 124.536,93

24/05/05;sentença de absolvição da
instância em 16/10/05

CONTENCIOSO INTERNO – TRIBUNAL JUDICIAL CÍVEL
Tipo de
Procº

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Acção
1096/01.3TAVR

notificação a 27/09/05 e apresentação

Executiva p/
pagamº quantia

Judicial de Aveiro

Estado / Fase
Pagamº Indeminizº cível por cheque s/

Exeq: CMA

cobertura (Feira de Março). Aguarda termos

Exec: Francisco Pereira Oliveira

ulteriores

certa

Remessa do ofício n.º 9687 de 13/07/04 ao
Trib. a comunicar o valor exacto do crédito
115-A/2001

Execução
Sumária

Judicial de Viseu

que o executado tem sobre esta

Exeq: Ribeiro & Fernandes, Lda

autarquia.Notific.a comunicar penhora de 2

Exec: Lucas & Paula, Lda

créditos;remetida resposta em
27/10/04,aguarda ulteriores trâmites do
processo.
citação a 20/3/03; em 16/9/04 notif.

227/03

Execução

Tribunal Judicial

Exeqte: Prioridade, Lda;Executº

interrupção da instância por inércia do

Ordinária

da Mealhada

Município de Aveiro

exequente; pagamento voluntário em Set/04;
em 20/5/05 notif. da extinção instância.
citação a 13/11/03;oposição a 23/11/03; a
11/12/03 notif. De julgamento p/ 30/1/04; a

Acção Especial
p/
5402/03

cumprimento
obrigação

3/2/04, na sequência de negociações
Tribunal Judicial
de Aveiro

Autor: Grafigamelas, Lda.; Ré: CMA

€ 3.656.49

encetadas pelo DJ, acordo de pagamento c/
redução do pedido p/ €1.862,15 e custas a
meias; a 1273/04 notif. aa homologação do

pecuniária

acordo pelo tribunal; a 7/1/05 notif. das
conta de custas.

76/03.9TBCBR

acção ordinária

Vara Mista e Juizos

Autor: Litografia Coimbra, AS; Réu:

€14.315,24 +

citação a 21/1/3; em 22/1/03 proposta

Criminais de

Município de Aveiro

despesas de

pagamento DJ; em 7/4/03 notif.sentença
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Coimbra

execução +

condenação; nova proposta pagamento do DJ

honorários

a 9/4/03; em 1/6/05 notif. penhora bancária

solicitador de

no valor de € 15.746,76; em 13/6/05 citação

€1.431,52

p/ pagamento ou oposição à execução e
penhora; em 25/7/05 pagamento; em 5/8/05
notif. da liquidação c/ nota de falta de
pagamento de €20,52. (remessa à DEF); a
2/3/06 req. DJ a pedir urgente levantamento
da penhora de €15.746,76 p/ o solicitador,
culposamente, ainda não ter requerido tal à
CGD.

Procedimento
2458/04.0TBCBR

Cautelar de
arresto de
créditos

arresto de créditos

notif. A 18711/04; Remetida resposta ao

Vara Mista e Juizos

Req: Paviazeméis- Pav. de

a favor da Ventura

Tribunal em 29/11/04 a informar dos

Criminais de

Azeméis,Ldª

& Pires até ao

antecedentes deste processo e, portanto,

Coimbra

Req: Ventura & Pires

valor de

créditos insusceptíveis de arresto; aguarda

€88.322,27

trâmites subsequentes.
notif. A 26/10/04; nossa resposta ao

Procedimento
2129/04.7TBOAZ

Cautelar de

Judicial de Oliveira

arresto de

Azeméis

créditos

arresto de créditos

Tribunal a 08/11/04 a informar da

Req: Opinlux,

a favor da Ventura

inexistência de créditos nesta data

Elect.Canal.Aquec.Gás

& Pires até ao

susceptíveis de serem arrestados; a 22/2/05

Req: Ventura & Pires

valor de

notif. Da declaração de suspensão das

€200.000,00

proviências de arresto de bens ordenadas por
insolvência da Ventura & Pires.

201/2004

Injunção
Insolvência

3213/04.2TJCBR

Pessoa
Colectiva

Trib. Judicial de
Aveiro
Juízos Cíveis de
Coimbra

Procedimento
238/04.1TBOFR

Cautelar de

Judicial de Oliveira

arresto de

Frades

créditos

citação a 2/4/04; pagamento em Dez/05; a
reqte: Sportis, Lda; Redº: CMA

€ 21.726.04

20/12/05 notif sustação da execução; a
18/1/06 notif. Conta de custas

Credor: António Carlos Silva e

Notificada a CMA na qualidade de Dona da

outro(s)

Obra, foi remetida resposta para o Tribunal

Devedor:Ventura & Pires
Req:Oligrama -Mármores e
Granitos,SA
Req: Ventura & Pires

estando o processo a aguardar.
Créditos a receber
da empreitada da
capitania em nome
de Ventura &
Pires, até ao
montante de
€76.425,11

notificação a 24/9/04; Remetida resposta ao
Tribunal em 18/10/04 informando da
inexistência de créditos penhoráveis nesta
data a favor da Ventura & Pires; Aguarda
Decisão.
O Tribunal solicitou à CMA esclarecimentos

2406/03.4TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Autor: Mª Apresentação S. Martins

sobre obras de beneficiação de pavimentos

Réu: Cerâmica de Quintãs, Lda

feitos pela autarquia há 5 anos. Remetida
resposta em Dez/04
citação a 6/10/04; oposição a 20/10/04; a

563/04 -

Injunção -

3283/04.3TBAVR

Acção Especial

Judicial de Aveiro

Autor: Trimatriz - Informática,Lda
Réu: CMA

30/11/04 notif. Julgamento p/ 6/1/05; a
€ 220.55

11/02/05 remessa de transacção assinada por
ambas as partes a trib.; a 12/1/05 notif. de
declaração de extinção da instância.
citação a 27/9/05; oposição a 14/10/04;
julgamento em 17/01/05; negociação de

Autor: Frigiplus - Indústria do
3172/04.1TBAVR

Acção Especial

Judicial de Aveiro

Frio,Lda

transacção c/ redução do pedido p/
€ 2.249.03

Réu: CMA

€1.508,75, a pagar até ao final de Jan/05 c/
custas em partes iguais; a 27/1/05 notif. de
sentença q homologou transacção; a 22/2/05
notif. custas de €117,93.
citação a 10/2/04; face à confirmação da
divida pela DEF, proposta de pagamento do
DJ a 10/3/04; Pagamento de €12.214 a
18/10/04; a 5/11/04 carta do Adv. a pedir o
pagamento do resto no valor de €606,69
(juros vincendos até à data do pagamento) a

Autor: Camolde - Casas
827/04.4TBMAI

Acção Sumária

Judicial da Maia

Modeladas,Lda
Réu: CMA

€ 12.214,05

27/12/04 foi enviado articulado p/ Trib. a
informar do pagº dos juros, restando apenas
€68.38, solicitando assim a extinção da
instância por inutilidade superveniente da
lide; a 12/1/05 carta do Adv. a discordar qto
aos juros, argumentando agora q faltam
pagar €728,04; a 17/1/2005 novo req. ao
tribunal a reiterar a nossa posição,
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solicitando mais uma vez a extinção da
instância; a 13/12/04; face a nova carta do
adv., apresentação em trib. de novo req. a
7/2/05, requerendo, mais uma vez, a
extinção da instância; aguarda subsequentes
trâmites
citação a 27/1/05; contestação a 10/2/05;
pagamento a 16/2/05; notif. despacho a
62/05.4TBETR

Acção Sumária

Judicial de
Estarreja

Autor: António Guilherme Marques
Domingues

informar que a Ré já liquidou a dívida
€ 5.251,00

Réu: CMA

(€3.910,14), verificando-se a inutilidade
superveniente da lide, em 30/3/05; a
27/1/06 notif. sentença q declara extinta a
instância
Citação a 27/9/02; senten. Ccnden. a
7/4/03; execução c/ penhora e pagam. a
22/12/04; requerido levantam. penhora a

624-A/2002

Execução

Tribunal Judicial

Comum

de Estarreja

Exeqt: Spormex, Lda; Exect: CMA

€ 102.733,22

3/3/05; notif. pelo trib. do levantam.
penhora em 9/5/05; a 9/6/05 notif.
levantam. penhora bancária; a 30/6/05
remessa certidão p cancelamento da penhora
dos imóveis.

653/2002

Providência
Cautelar

Judicial de Aveiro

Req. Manuel Cunha - Imobiliária SA

Recebido o cheque relativo a procuradoria,

Req: Alexandre Alves, Redevias e

por sentença favorável à CMA, enquanto

CMA

requerido.
citação a 12/3/03; proposta do DJ p/
pagamento ou constituição de mandatário de
17/3/03; sentença de condenação solidária
das rés de 13/5/03; proposta de pagamento

1297/03

Acção

Trib. Judicial de

Sumaríssima

Aveiro

da metade da CMA pelo DJ de 15/5/03;

Autora: Águas do Vouga, S.A.; Rés:
Construções Eduardo Marques Pais

€ 1.671,80

& Filhos, Lda. e CMA

pagamento da metade da CMA a
27/5/03(€835,90); a 9/1/06 carta do adv. da
A. a pedir pagamento da metade da outra ré;
a 8&2/06 ofícios ao adv. e A. elaborados
pelo DJ; a 15/2/06 carta da A. a informar q
solicitou ao seu mandatário p/ não avançar
com a execução.
citação a 20/5/04; apresentada Oposição a
11/6/04; contestação à oposição notif. a
28/9/04;notif. a 6/5/05 da extinção da

3451/03

Execução

Execuções de

Exequente: LANIS, LDA.; Réu:

Comum

Lisboa

Município

€ 623,99

instância por inutilidade superveniente da
lide (pagamento); a 18/7/05 notif. extinção
da execução; a 8/2/06 req. ao trib. p/ se ter
verificado a manutenção duma penhora na
quantia de €850;

536/2002

Acção Ordinária

TACC

Autor: Empreendimentos

Audiência de discussão e julgamento

Imobiliários Globo, Lda.

realizada em 04/05/04; marcada nova

Réu: CMA
552/02

255-A/2001

318/2004

Acção Ordinária

Execução
Ordinária

Injunção

TACC

Judicial de Aveiro

audiência para o dia 13/04/05.
Apresentado rol de testemunhas em

Autor: Patricio, Lda.

12/08/05; aguarda ulteriores trâmites do

Réu: CMA

processo.
Penhora de Créditos: Em 10/02/05, a DEF

Exeq: M.H.Santos, Lda.

efectuou um Depósito à ordem do Tribunal no

Exec: B40 - Soc. Construções, Lda.

valor de €489,19.

Trib. Judicial de

Reqte: Ases na Manga, Lda.; Reqdº:

pagamento quantia

Braga

CMA

€2.117,51

citação a 23/2/04; proposta pagamento DJ a
10/3/04; a 25/11/05 notif. extinção da
instância p/ pagamento
citação a 19/3/04; pedido à DEF p/
confirmação da dívida a 23/3/04, a qual só
deu resposta a 22/10/04 já passado o prazo

578/2004

Injunção

Trib. Judicial

Reqte: Hiper Império Peneus, SA;

Braga

Reqdº: CMA

€ 19.894,76

p/ deduzir oposição; a 14/12/04 despacho do
P. a ordenar pagamento da maioria das
facturas (7 facturas já estavam liquidadas e
outra não pertencia a essa firma); a 17/1/05
req. da Requerente ao tribunal a pedir
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extinção da instância por recebimento da
totalidade da quantia exequenda.
Citação a 9/6/04; penhora bancária apesar
Autor: Temalarmes - Sist.
2118/04.1TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

da dívida já estar paga desde
€ 32.387,19

Segurança

Out/04;notif.lev.penhora; verificada uma

Réu: Município de Aveiro

irreg. foi remetido req. ao proc.notif.

Autor: MOTIVO - Com. Motiv.

citação a 22/2/05; contestação a 1/4/05; a

extinção por pagamento a 10/5/05
980/05.0TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

137/2005

Injunção

Judicial de Aveiro

Merc.Lda Réu: CMA

€ 52,698.80

11/4/05 mandatou-se o Dr. Pedro Ribeiro *
Remetido à DEF c/ desp. Sr. Pres.

Autor: MOTIVO - Com. Motiv.

p/processamento pagamento. Notif. da

Merc.Lda Réu: CMA

desistência do pedido.
citação a 24/2/05; contestação do DJ a

Autor: Sotecnisol - Isolam.Engª e
1045/05.0TBAVR

Acção Ordinária

Judicial de Aveiro

Amb.

1/4/05;exigida procuração pelo trib., foi o
€ 42.662,78

Réu: CMA

proc. remetido a contencioso externo (Dr.
Pedro Ribeiro); em 13/06/05 sentença
absolvição instância
citação a 3/3/03; proposta pagamento DJ a
5/3/03; a 16/6/03 notif. sentença de
condenação da CM ao pagamento; nova

4816/03 - 2615/05

Acção Sumária -

Juízos

Execução

Cíveis/Execução

comum

do Porto

proposta de pagamento do DJ a 18/6/03;
Autor: Gustavo Cudell, Lda

€7.917,06 +

Réu: CMA

€1.376,95

Dívida liquidada em 14/03/05 sem juros;
intentada a acção executiva relativa aos
juros em Março/05; a 14/3/05 pagamento dos
juros no valor de €1.376,95; a 13/12/05
notif. despacho de remessa à conta; a
20/2/06 notif. da conta de custas
citação a 11/2/05; a 25/2/05 proposta de
acordo; a 28/2/05 apresentaç~ºao em juizo

Req: Águedapan 76/2005

Injunção

Judicial de Águeda

Soc.Dist.Eq.Panif.Ld

de Transacção c/ redução do pedido p/
Req:

€ 17.572,67

CMA

€9.322,46 a pagar no prazo de 20 dias; em
Abril/05 pagamento de € 7.363,96 e
retenção a favor da Seg. Social do
remanescente €1.958,50

115-A/2001

Execução
Sumária
Insolvência

3212/04.2TJCBR

Pessoa
Colectiva

Judicial de Viseu

Juízos Cíveis de
Coimbra

Em 27/10/04 foi remetida resposta ao

Exeq: Ribeiro & Fernandes, Lda.

Tribunal; aguarda ulteriores trâmites do

Exec: Lucas & Paula, Lda.

Processo.

Cred: António Carlos da Silva Santos

Remetida resposta ao Tribunal no dia

Dev: Ventura e Pires - Engenharia e

25/11/04; Aguarda Decisão.

Construção, SA

citação a 24/11/04; a 16/12/04 ofício ao
trib.da A informar q já havia sido efectuado o
pagamento a 28/10/04; a 11/3/05 notif.de
7246/04.0YXLSB1266

Acção Ordinária

Cível de Lisboa

Autor: Thyssenkrupp Elevadores, SA

€6.938,41 + juros

Ré: CMA

vincendos

reqtº da autora a requerer extinção instância
p/ inutilidade superveniente da lide; a
18/7/05 notif. da sentença q declarou a
extinção da instância.; a 12/10/05 notif. da
conta de custas
Em 01/04/04 notificação de arresto de

911/04.4TBCBR

Procedimento
Cautelar

Vara Mista e Juízos
Criminais de

Req: Filmat - Ind. Aluminio e Est.
Met.

créditos à ordem do Tribunal; Em 03/05/04 o

Req: Ventura e Pires,

Coimbra

Tribunal informou-nos de que ficou sem

SA

efeito a diligência solicitada em virtude de
transacção efectuada.
€12.418,85 + juros

235/047TBAVR

Acção Ordinária

Tribunal Judicial

Autor: SPA; Réu: Município de

de Aveiro

Aveiro

moratórios no
valor de €2.915,36
+ juros vincendos
até pagamento

51/05.9TBZAVR

Acção Ordinária
- Execução

Judicial de Aveiro

Autor: Q.I. Estratégia de
Publicidade

Réu: CMA

citação a 21/1/04; sentença de condenação a
30/3/04; pagamento a 14/9/04; a 4/7/05
notif.conta de custas; a 27/9/05 notif.
Extinção da instância.

acção

Citação 11/1/05.Em 25/2/05 notif. da

ord.:€67.361,64;

confissão dos factos da PI;em 17/5/05 notif.

acção exec:

sentença q deu como procedente a acção;

€2.186,95 (juros

pagamento a 2/6/05; a 2/2/06 citação de

vincendos de

execução; a 9/2/06 proposta pagam. DJ (infª

6/1/05 até à data

nº 129/DCC/06).
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do pagamento em
2/6/05)
863/03.8TBMLD

859/2005

Acção Ordinária

Injunção

Judicial da
Mealhada
Judicial da Maia

Autor: MT - Inst. Electricas Águas e

Notificação a declarar a incompetência do

Saneamento, Lda.

Tribunal em razão de matéria.

Réu: CMA
Req: PM Media - Comunicação, Lda

Remetido à DEF p/confirmação de dívida.

Reqª: CMA

Efectuado pagamento em 24/03/05.
citação a 11/1/05; contestação a 27/1/05;

6519/04.7TJLSB

Acção Sumária

2º Juízo Cível de

Autor: Assicurazioni Generali, SA

Lisboa

Réu: CMA

Transacção a 09/02/2005 homologada por
€ 5,710.97

sentença notif. a 11/04/05 que declarou
extinta a instância; a 18/9/05 notif. Conta de
custas no valor de €55,63

124/2005

276/2005

Injunção

Injunção

Tribunal Judicial

Req: Construtora da Ferraria, AS;

da Lousada

Reqª: CMA

Tribunal Judicial

Req: ASP, Américo Sousa Pinheiro;

de Aveiro

Reqª: CMA

Apresentação de oposição em 14/04/05,
notif. p/ junção procuração a 27/5/05 passou a contencioso externo
Notif. a 14/4/05 para pagamento ou dedução
de oposição;proposta pagamento a 6/5/05;
pagamento do capital em 23/5/05.
citação a 24/2/05; apresentação contestação

1045/05.OTBAVR

Acção Ordinária

Tribunal Judicial
de Aveiro

a 1/4/05; em 9/5/05 notif. para junção

Autor: Sotecnisol, SA; Ré: CMA

procuração - passa a contencioso externo, Dr.
Pedro Ribeiro

2410/05.8TVLSB

Acção Ordinária

28428/2005

Injunção

374/2005

Injunção

536/2005

Injunção

2ª Vara Cível de
Lisboa

citação a 3/5/05; confirmada divida pela

Autor: Digital XXI, Soluções

DEF; a 21/9/05 notif. sentença de absolvição

Gráficas Unipessoal, Lda.; Réu:

instância p/ falta personalidade judiciária da

CMA

Secretaria de

Reqte: Feirexpo - Log, Lda; Redo:

Injunção Lisboa

CMA

Tribunal Judical de

Reqte: Reclacentro, Lda; Reqdº:

Aveiro

CMA

Juízos Cíveis de

Reqte: C.G.Gráfica de Coimbra,

Coimbra

Lda; Reqdº: CMA

CMA; a 21/9/05 pagamento.
citação a 30/3/05; pagamento a 23/5/05.
citação a 23/5/05; após confirmação da
divida pela DEF, proposta de pagamento pelo
DJ.
citação a 13/5/05; confirmada a dívida pela
DEF, proposta de pagamento pelo DJ
citação a 17/5/05; oposição a 31/5/05; a
a) pedido:

Injunção 377/2005 -

Acção Esp.

Tribunal Judicial

1647/05

Cump. Obrg.

de Águeda

Reqte: Joartes, Lda; Redo: CMA

Pec.

8/6/05 notif. p/ pagam. taxa justiça inicial;

€2.697,84; b)

a 15/6/05 n/ req. informar da isenção do

acordo de

pagam. Inicial pelas CM; a 20/10/05 notif.

pagamento:

julgam. p/ 25/1/06; a 16/11/05 acordo de

€2.483,06+ n/

pagamento, entrado no tribunal a 25/11/05;

custas

pagamento a 6/12/05; a 27/12/05 notif.
homologação acordo

€ 147.353,99
(execução
referente ao
1339/04

Execução

Tribunal Judicial
de Aveiro

Exeqte: Maria Inicência M. Rangel

remanescente do

Borralho Santos e outro(s); Exectdº:

preço duma

CMA

escritura
outorgada no
notariado desta CM
a 3/4/03

penhora baseada em escritura, não cumprida
por destituição de funções da solicitadora;
acordo de pagamento negociado pelo DJ com
o mandatário dos exequentes, em 2
prestações (a 1ª de €88.412,40 e a 2ª de
€58.941,60), admitido pelo Trib. a 30/5/05; a
23/9/05 notif. da sustação da execução e
remessa à conta; a 2/3/06 notificação da
extinção da execução por pagamento total
das prestações acordadas.

Tribunal Judicial
1896/04.2TBAVR

Execução

de Aveiro
(solicitadora
Cláudia Lemos)
notif. a 1/7/05 para pagamento ou dedução

Injunção 459/2005 -

Acção Esp.

Tribunal Judicial

Reqte: PRATL; Redº: Município de

4386/05

Cump. Obrg.

de Aveiro

Aveiro

de oposição; confirmação parcial da DEF;
elaborada Oposição pelo DJ a 9/9/05 mas c/
proposta de mandato externo p/ ser

Pec.

obrigatória a constituição de advogado.*
Trib. Judicial de

2564/04.OTBAVR

Execução

Aveiro solicitadora

Exeqte: Mercis, Lda; Exedº: CMA

€5.917,85 + juros +

citação a 1/7/05; a 24/8/05 remessa ao Trib.

taxa de justiça e

dos comprovativos de q o pagamento já havia

despesas

sido efectuado; 15/11/05 notif. da sustação
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Cláudia Lemos

solicitador

da execução e remessa à conta; a 23/1/06
notif. liquidação final da solicitadora de
execução
requerimento a 27/7/05 (cheque s/ provisão

4163/05

Execução

Tribunal Judicial

Exeqte:CMA; Exedº: Maria Teresa

Comum

de Aveiro

dos Reis Ferreira

pós-datado); a 1/9/05 pagamento feito pela
executada nos SMA; a 8/9/05 apres. req. no
trib. a requerer extinção da instância por
inutili/ superveniente da lide

554/2005

Injunção

Tribunal Judicial

Reqte: Águedalusa, Lda; Reqdº:

de Águeda

Câmara Municipal de Aveiro

Tribunal Judicial
372/2005

Injunção

de Oliveira de
Azeméis

6913/05.6TBVNG

137/2005

Acção processo

Trib. Judicial Vila

sumário

Nova de Gaia

Injunção

citação a 12/7/05; face à confirmação da
dívida pela DEF, proposta de pagamento do
DJ de 11/8/05.
citação a 14/7/05; contestação do DJ a

Reqte: sociedade ind. Cucujães,
SA; Reqdº: CMA

€ 20,929.26

28/9/05; a 15/12/05 mandatou-se o Dr.
Pedro Cardoso na sequência de notif. p/
junção procuração.
citação a 27/7/05; face à confirmação da

Autor:Uponor, SA; Réu: CMA

dívida pela DEF, proposta de pagamento do
DJ a 10/8/05

Tribunal Judicial

Reqte: Acces Industrie Portugal,

de Estarreja

SA; Redº: CMA

citação a 4/8/05; confirmada a dívida pela
DEF, proposta de acordo de pagamento do DJ
a 6/9/05.
citação a 13/10/05; oposição a 2/11/05; a

Injunção 49171/05 -

Acção Esp.

Secretaria de

55509/05

Cump. Obrg.

Injunção Porto

€1.829,15 + juros e
Reqte: Openline; Redº: CMA

taxa de justiça, no
total de €.2026,27

Pec.

4/11/05 notif. p/ pagamento taxa justiça
inicial, a q respondemos em sentido contrário
a 11/11/05; a 25/1/06 notif. de resposta da
reqte; a 3/3/05 proposta ao V. Pedro Ferreira
de transacção negociada pelo DJ.

584/2005 5837/05

12892/05

Injunção-Acção
p/ pagam qtia
certa

citação a 25/10/05; oposição DJ a 10/11/05;
Tribunal Judicial

Reqte: Manuel Teixeira, Lda.;

de Aveiro

Reqdº: CMA

€ 4,034.26

em 21/12/05 notif. p/ junção de procuração;
a 29/12/05 remessa do processo a
contencioso exterior - Dr. Pedro Cardoso * »;

Acção Esp.

Tribunal Judicial

Cump. P. Pec.

da Maia

Autor: Textigal, Lda; Réu: CMA

€ 3.051,49

citação a 31/10/05; oposição a 18/11/05
citação a 2/11/05; acordo de pagamanto

93744/2005

Injunção

Secretaria-geral de
Injunção de Lisboa

negociado pelo DJ a 21/11/05; a 19/12/05
Rqte: Algeco, SA; Reqdº: CMA

€ 7.365,56

entrada de req. da reqte a desistir do pedido;
a 13/1/06 notif. do Trib. do não seguimento
do processo.
citação a 3/11/05; oposição a 17/11/05;
transacção negociada pelo DJ c/ entrada em
trib. a 9/1/06 (redução do pedido a
€3.758,34, c/ pagam. até 15/1/06 e custas

Injunção-Acção
655/05 - 5989/05

p/ pagam qtia
certa

em proporção); a 18/1/06 notif. de q a A. foi
Tribunal Judicial

Rqte/A.: Grupel, Lda; Reqdº/Ré:

de Aveiro

Município de Aveiro

€ 5.594,19

convidado a pronunicar-se sb a transacção
(insuficiência de poderes na procuração); a
25/1/06 remessa à DEF p/ cumprimento do
acordado e cópia da transacção ao advogado
da contraparte; a 3/2/06 notif. da sentença q
homologou transacção; a 1/3/06 notif. da
conta de custas p/ efeitos de reclamação.

726/2005

Injunção

Tribunal Judicial

Rqte: Condomínio Edifício 15; Rqdº:

de Aveiro

CMA

citação a 18/11/05; após confirmação da
dívida pela DEF, proposta de pagamento do
DJ a 3/12/05
citação a 25/11/05; negociação DJ p/ acordo
subscrito pelo P. a 10/1/05 (€14.155,52 em 3

1847/2005

Injunção

Trib. Judicial

Rqte: Espingardaria J&P.

Comarca de Braga

Gonçalves, Lda; Rqdº: CMA

prestações), a 16/6/06 n/ ofício à
€14.305,52

mandatária a solicitar q se abstenha de
promover a execução e q nos remeta o req.
Apresentado no tribunal p/ desistência do
pedido

794/2005

Injunção

Trib. Jud. Aveiro

115189/2005

Injunção

Secretaria-geral de

Rqte: Nordesfer, SA; Redº:
Município
Reqte: Central de Bandeiras, Lda;

citação a 27/12/05; confirmação dívida p/
€ 10.757,47

DEF a 3/1/06, pelo q o DJ propôs pagam. na

€ 2,752.09

citação a 2/1/06; após confirmação da DEF,

mm data
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1466/2005

Injunção de Lisboa

Redº: Município

Injunção

Trib. Jud. Oeiras

Reqte: WW, S.A.; Redº: CMA

Injunção

Trib. Jud. Leiria

Reqte: Fermino - Calçadas
Romanea, Lda; Reqdº: CMA

proposta de pagamento do DJ a 13/1/06
€ 29.404,08

citação a 9/1/06; aguarda confirmação DEF

€ 6,708.00

citação a 12/1/06; aguarda confirmação DEF
citação a 13/1/06; dedução de Oposição de
acordo com o falado c/ o Dr. Ricardo Santos,
a 27/1/06 (invocação de incompetência trib.

nº 10/2006

Injunção

Trib. Comarca de
Cascais

Reqte: Soplacas, Lda.; Reqdº: CMA

€ 69,922.51

e prescrição); a 8/2/06 req. a informar q o
Município se encontra dispensado do
pagamento de taxa de justiça inicial e
subsequente face a inquirição do trib. nesse
sentido de 2/2/06.
citação a 23/1/06; a 30/1/06 a DEF infª q 7
facturas já foram liquidadas e q 2 n estão

103/06

acção ordinária

Trib. Judicial

A: Afonso de Oliveira Costa &

€26.436,52 + juros

Anadia

Filhos, Lda.; Ré: CMA

de €19.323,59

validadas contabilisticamente; após
negociação do DJ c/ mandatário da A., foi
acordada a suspensão da instância p/ se
chegar a transacção: pagamento do valor de
€14.4623,70 em 3 prestações mensais.
citação a 10/2/06; confirmada a dívida pela

430/2006

Injunção

Tribunal Judicial

Rete: Impala Editores, Lda; Ré:

de Sintra

CMA

€ 3,112.35

DEF, foi proposto pagamento pelo DJ a
17/2/06; pagamento a 3/3/06 c/ remessa ao
Trib. de ofício do DJ a dar conta disso.

o

CONTENCIOSO INTERNO –TRIBUNAL JUDICIAL (INQUÉRITOS E QUEIXAS CRIME

N.º Processo

Tipo de Procº

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Queixoso: CMA

Pedido de Indemnização Cível (cheque

3232/2001-C

Inquérito

Judicial de Aveiro

Arguido: José Luís Bruno

s/ provisão). A aguardar notificação

Martins Prates

sentença.

Queixoso: CMA

obra. Solicitação de Fotos e Certidões;

Arguido: José Rui Sancho

enviadas em 11/12/03 e 08/08/04.

Desrespeito a ordem de embargo de
139/03.0TAAVR

Inquérito

Judicial de Aveiro

Aguarda ulterior tramitação.

Queixoso: CMA
870/03.0TAAVR

Inquérito

Ministério Público

Por factos indiciadores de crime de

Arguido:Eduardo Fernando

desobediência. Notificação do

Teixeira Aires

Despacho de Acusação em 11/02/2004.

Divergências entre planta implantação
do projecto e o real no
terreno;Proc.Obras
n.º931/99;remetida participação ao MP
a 24/11/04; a 18/1/06 remessa do PA
pelo Trib. informando q houve
Queixoso: CMA
1425/04.8TAAVR

Inquérito

Ministério Público

Arguidos:Engº Vitor Manuel
Neves Silva

suspensão provisória do proc. crime
condicionada à prestação, pelo
arguido, da prestação de €200 a favor
dos bombeiros e a n praticar, durante
o período de suspensão, factos ilícitos
de idêntica natureza, bem como p/
esta autarquia instruir o processo de
contra-ordenação paralelo; a 3/3/06
notif. de despacho de arquivamento do
processo..
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Pedido de Certidão do Livro de Obra
referente a moradia sita na Rua 31 de
317/04.5TAAVR-C

Inquérito

Ministério Público

Queixosa: CMA

Janeiro, n.º34, Santa Joana. Emissão

Arguido:Engº Vitor Manuel

de parecer jur. n.º 705/DCC/04, c/ o

Neves Silva

consequente envio da Certidão e dos
docs. solicitados pelo Tribunal;
aguarda decisão.

869/03.7TAAVR

----

Inquérito

Participação Crime

Ministério Público

Judicial de Aveiro

Queixosa: CMA

Emissão de Cheque s/ Provisão.

Arguido: João Deus Andrade

Notificação do Despacho Acusação em

Rodrigues Melo

01/10/2004.

Queixoso: CMA

Crime de desobediência ao mandado

Arguida: Marisa Cristina dos

de remoção de produtos tóxicos.

Louros Rodrigues

Aguarda Decisão do Tribunal.

queixa elaborada pelo DJ com base em
infª da PM, subscrita pelo P e agentes

2090/05

Inquérito

Queixosos: CMA e agentes da

da PM, de 18/8/05, por injúrias,

MP - Tribunal Judicial

PM Nuno Ricardo S. Pereira e

difamação e ofensa a pessoa colectiva;

de Aveiro

João M. Serra Silva, contra

a 16/1/06 notif. despacho de

Nelson Antunes Serra

arquivam. p/ as imputações n se
dirigirem à CMA e os agentes da PM
terem desistido da queixa.

----

Participação Crime

Ministério Público

Queixoso: CMA

Crime desobediência. Aguarda

Arguido: Ian Martin Arbuckle

Sentença.
Crime dano (caixotes do lixo): a
31/03/05 remetida a paticipação da

826/05.9TAAVR

Inquérito

Ministério Público

Lesada: CMA;Lesante: Carlos
Filipe Silva Monteiro

PSP ao MP; em 14/04/05 notif.para
indicação dos prejuízos; a 15/6/05
notif. de q foi deduzida acusação pelo
MP

Queixosa: CMA
----

Participação Crime

Ministério Público

----

Queixa-Crime

Ministério Público

----

Queixa-Crime

Ministério Público

Ameaças c/ Arma Branca a diversas

Arguido: Carlos Manuel

pessoas durante a Feira de Março

Pereira de Almeida

2003. Aguarda decisão do Tribunal.

Queixoso: CMA

Crime Desobediência. Aguarda decisão

Arguida: Maria João Lopes

do Tribunal.

Queixoso: CMA
Arguida: Maria Madalena
Ferreira Valente Pinheiro

Crime de Desobediência. Aguarda
decisão do Tribunal.

Declarações Ofensivas: dep.V.
Domingos Cerqueira 04/02/05;

771/04.5TAAVR-E

Queixa-Crime Inq.

Ministério Público

Queixoso: CMA

07/04/05 notificação despacho

Arguidos: Modesto Ferreira

suspensão provisória prazo 1 ano

Almeida e Lídia Maria

condicionada apresentação pedido

Ferreira Ermida Almeida

escrito desculpas à CM;a 5/7/05 notif.
do arquivamento do inquérito c/
junção do pedido de desculpas
Danos em diversos caixotes de lixo, na

Participação Crime

Ministério Público

Queixoso: CMA

Av. Lourenço Peixinho; dedução

Arguido: Carlos Filipe Silva

pedido cível a 7/7/05; a 29/9/05 notif.

Monteiro

da acusação e marcação julgamento p/
25/5/06
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queixa-crime a 6/5/05 p/ cheque sem
cobertura por celebração de contrato
de fornecimento de água e
saneamento; a 24/5/05 req. de
propósito de dedução de pedido cível;

Queixoso: Município de
1067/05

Participação
Crime- Inquérito

Ministério Público

Aveiro (SMA); Arguidos:
Catarina Santos e Manuel

a 24/1/06 notif. da acusação p/ crime
€ 152.05

de falsificação de docs. e crime de
burla simples; a 2/2/06 os SMA

Armando Domingues Alho

informam q o lesado pagou os
montantes; assim, o DJ propôs remessa
de req. ao trib. dando conta da
regularização e desistência de queixa
qto ao crime de burla

302/05.TAAVR

Inquérito

Minstério Público

Participação assalto parque Taboeira;

Denunciante: CMA;

a 6/5/05 notif. arquivamento inquérito

Denunciados: incertos

por falta provas.

Arguido: Antº Miguel Araújo
2238/04

Inquérito -Processo

MP - Tribunal Judicial

de Oliveira Vicente Ferreira

comum

de Aveiro

e outros; Demandante:

Participação a 17/11/04; dedução
pedido cível a 5/5/05; julgamento
marcado para 9/1/06

Município.

vandalização de sinais de trânsito no
cruzamento Rua da Capela com rua
316/05.0GCAVR

GNR

arguidos: desconhecidos;

Terreiro - participação a 5/5/05; em

denunciante: Município.

20/6/05 pedido cível; a 21/9/05 notif.
de despacho de arquivamento nos
termos artº 277º CPP
incêndio a 9/5/05, R. do repouso,

1198/05

Inquérito

PSP - MP

arguidos: desconhecidos;

Esgueira: ardeu lixo e 1 contentor; a

participante: PSP.

17/6/05 notif. do MP a comunicar
arquivamento.
a 12/3/05 detecção pela PSP de

Denunciante: CMA;
773/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

danificação de 2 papeleiras na estrada

Denunciados: Cátia Sofia

de S. Bernardo; a 21/4/05 dedução

Barreto Lopes e Marco

pedido cível; a 7/9/05 notif. dedução

António Marinho da Silva

acusação
cheque sem cobertura no valor de
€4.058,00 destinado ao pagam. licença

1554/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial

participado: Carlos Alberto

de Aveiro

Vieira Peralta

de obras (proc. 878/00); participação
€ 4,058.00

apresentada a 28/7/05; a 19/12/05
notif. Arquivamento processo p/ n
apresentação do cheque a pagam. no
prazo devido*

participação a 29/7/05 p/ crime
desobediência de demolição de
1719/05

Participação Crime

MP - Tribunal Judicial

participado: Victor Manuel

- Inquérito

de Aveiro

Ferreira Marques

construções clandestinas (armazém,
anexos e desactivação fossa); a
25/1/05 notif. de dedução, pelo MP,
de acusação contra o arguido p/ crime
de desobediência
participação a 24/8/05 p/ crime

1794/05

Participação Crime

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

participado: incertos

falsificação de documentos (proc.
obras 288/03); a 16/2/06 notif. de
arquivam. dos autos pelo MP
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crimes de furto qualificado
(subtracção de flores e floreira no
cemitério); a 19/9/05 notif. do trib. a
Participação Crime

MP - Tribunal Judicial

participado: Domingos dos

solicitar identificação pprietários

de Aveiro

Reis

sepulturas, a q demos cumprimento p/
n/ ofício 15901 de 30/9/05; a
14/10/05 notif. despacho de
arquivamento do inquérito.

denuncia a 8/10/05 (vandalizada uma
1847/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial

denunciante: Município;

viatura no parque de Taboeira); a

de Aveiro

denunciados; desconhecidos

28/10/05 notif. despacho de
arquivamento do inquérito

furto no DJ (computador e outros);
859/05

denúncia

PSP - MP

denunciados: incertos;

prestação de declarações a 21/6/05; a

denunciante: Município

21/9/05 notif. despacho de arquiv. nos
termos do artº 277º cpp
incêndio nas antigas instalações do CSP

423/04

Inquérito

PSP - PJ - MP

Vera Cruz; a 10/10/05 notif.

desconhecidos

arquivamento nos termos do artº 277º,
nº 2, do CPP

denuncia a 21/9/05 (crime

1851/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

desobediência a mandado) + remessa

participado: Fernando

proc. CO nº 127/05; a 20/10/05 notif.

Ferreira dos Santos;

apensação do proc 1925/05 a estes

participante: Município

autos; a 17/11/05 notif. apensação do
proc. 1852/05 a estes autos.
denúncia a 9/9/05 (crime

1852/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

participado: Fernando

desobediência) + remessa proc. CO nº

Ferreira dos Santos;

129/05; a 11/11/05 notif. da

participante: Município

apensação destes autos ao proc.
1851/05
notif. a 22/11/05 a solicitar certidão

2279/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

da decisão do mandado de

"Carpintaria Valente"

encerramento; a 30/11/05 remessa ao
Trib. dos elementos solicitados.

notif. a 1/2/06 a solicitar certidão da
2597/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial

Carpintaria Valente (neste o

decisão do mandado de encerramento;

de Aveiro

denunciado é o Município)

a 6/3/06 pedido ao DGUOP da certidão
(Infª nº 179/DCC/06);

Participação Crime

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

participação a 5/1/06 (árvores

incertos

cortadas na R. 1º de Maio - Stª Joana)

participação a 3/1/06 (sinal e poste

Inquérito P 9/06

Participação Crime

MP - Tribunal Judicial

e pedido

de Aveiro

danificados perto das urgências do
incertos

€ 3,649.91

hospital); a 6/2/06 pedido do MP sb o
valor do poste publicitário, a que

indemnização cível

demos resposta em 23/2/06

pelo V. Capão Filipe a 16/11/05
participação

MP - Tribunal Judicial
de Aveiro

incertos

(assalto ao parque viaturas Taboeira e
vandalização de viaturas); a 11/1/06
notif. despacho arquivam.
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participação a 18/10/05; a 25/10/05
notif. MP p/ informar montante dos
prejuízos a q demos resposta a
Participados: Fernando
2102/05

Inquérito

MP - Tribunal Judicial

Manuel Lopes Simões Campos

de Aveiro

e Maria Eduarda Figueiredo

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

Lopes

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

o

RECLAMAÇÕES

Maria Clara Barroca
Maria Júlia Oliveira Silva

António da Conceição Pereira

José Jorge Gouveia Pereira

Processo da Vidor – Problema dos andaimes no prédio que ameaçam cair.
Acidente Viação (viatura atingida c/fragmento de laje no viaduto de Esgueira
partindo-lhe o vidro pára-brisas)
Ruído provocado pelo funcionamento de um armazém de madeira (Amarais – Amaral
& Irmão,Lda) em Aradas.
Acidente Viação

Emitido parecer jurídico n.º 565/DCC/05 à
consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 7/DCC/06 à
consideração superior
Emitido parecer jurídico n.º 586/DJ/2004 c/ofícios
à CCDR e IGAE e remessa proc.obras à PM p/
averiguação e fiscalização.
Emitido parecer jurídico n.º 531/DCC/05 à
consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 703/DCEF/05 à
consideração superior c/proposta de medição

José Manuel Ramos Assunção

Ruído provocado pelo funcionamento da Igreja Evangélica Cristo para Todos.

acústica à fracção nos dias e horas de culto.Em
16/03 remessa à Div.Amb. p/providenciar pela
medição acústica.
Emitido parecer jurídico n.º 584/DCC/04 à

José Santos Cunha

Incómodos provocados pelos ramos de árvores no logradouro da escola do 1º Ciclo da

consideração superior c/proposta de a CMA

Costa do Valado.

proceder c/periodicidade ao corte dos ramos que

Acidente viação provocado por uma tampa de águas não sinalizada na Tr. Monte do

Emitido parecer jurídico n.º 824/DCC/05 à

causam incómodos
Bruno Miguel Silva Guedes
José Manuel Santos Grilo

Paço – Mataduços.
Queixa sanitária sobre cavalariça em Vilar

consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 657/DCC/05 c/proposta
remessa à PM.
Emitido parecer jurídico n.º 700/DCC/04 c/proposta
notif.à firma da obrigatoriedade legal de efectuar o

Sérgio Eduardo Oliveira Ramos

Reclama contra o ruído provocado pelo estabelecimento “O Caloiro”

averbamento do Proc.Obras n.º 419/88;mais se
propôs a confirmação da PM do encerramento do
Estabelecimento.
Emitido parecer jurídico n.º 683/DCC/04 c/proposta
notif.ao proprietário dos canídeos p/proceder no

Ana Paula Ferreira

Insalubridade provocada por canídeos no Edifício São Romão ll.

prazo de 15 dias à remoção dos mesmos p/local
adequado, sob pena de não o fazendo, serem os
mesmos removidos p/ o canil.

Belmira Marques Fonseca

Reclama contra o alargamento de caminho existente na Freguesia de N.ª Sª de Fátima
ocupando parte de um terreno de sua propriedade.

Solicitado parecer à respectiva Junta de
Freguesia.Não tendo havido resposta, foi o mesmo
comunicado à reclamante(Inf.Jur.404/DCC/05).
Emitido parecer jurídico n.º 765/DCEF/04

Heitor dos Santos Cunha

Reclama contra o funcionamento de uma fundição de alumínio na Rua da Liberdade

c/proposta avaliação do agregado familiar e seus

em Santa Joana

rendimentos c/relatório circunstanciado pela
Div.Acção Social.

Andias e Marques, Lda
Associação de Defesa do
Ambiente Cacia-Esgueira

Reclamação sobre cobrança de publicidade.
Construção de habitação na Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro.

Emitido parecer jurídico n.º 66/DCC/05 à
consideração do DAP.
Emitidos pareceres jurídicos n.º 651/DCC/04 e
77DCC/05 à consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 654/DCC/04 c/proposta
notif.Junta Freguesia de S. Jacinto de que os

Pedro Manuel Alves Gomes

Situação ocorrida no Parque de Campismo de São Jacinto

esclarecimentos solicitados pela DECO deverão ser
prestados pela mesma, já que a CMA transferiu
p/aquele Órgão a gestão do Parque.
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António Augusto Fontoura
Guimarães e Anabela Gonçalves

Reclamação relativa a depósito de sucata na Travessa da Rua do Catarino em Vilar.

Santos Varandas Boto
Manuel Pinho
Manuel Rodrigues Saraiva
Manuel Miranda Assis

Reclama contra Miik’s Invest.Imob. requerente no Proc.Obras n.º 105/2002 sobre

Remetida resposta à IGA e elaboração de
Participação Criminal.
Emitido parecer jurídico n.º 131/DCC/05 à

obra embargada; emissão licença.

consideração superior.

Reclama contra Fernando Santos Gaspar, que anda a construir uma obra ilegal,

Emitido parecer jurídico n.º 113/DCC/05 à

s/licença, num terreno indiviso.

consideração superior.

Reclama contra o seu vizinho Sr. Florindo Alves Oliveira, que realizou a instalação de

Emitido parecer jurídico n.º 587/DCC/05 à

gás, de forma ilegal (encostado à lareira do Sr. Manuel Assis, do lado de fora).

consideração superior.
Consultado o Proc. Obras n.º 100/83, foram

Catarina Raquel Matos Rocha e
Hugo Frederico Borges
Mascarenhas

Apresentaram queixa na PM sobre obras sobre obras no interior de duas lojas no
centro comercial das Ameias.

solicitados docs. Após entrega, emitido parecer
jurídico n.º 163/DCC/05; a obra de demolição da
parede divisória entre as duas fracções está em
conformidade c/as disposições legais.

Raul Manuel Dias Terceiro
António Manuel Soares M. Direito

Reclama contra firma “Europauto”-oficina de reparação/pintura e lavagem de

Emitido parecer jurídico n.º 62/DCC/05 à

viaturas de Joaquim Jesus S. Almeida(Rua 31 de Janeiro, n.º 153 – Cacia).

consideração superior.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por uma tampa de

Emitido parecer jurídico n.º 400/DCC/05 à

saneamento, no estacionamento térreo junto ao Centro Cultural Congressos

consideração superior.
Efectuada medição acústica, concluiu-se que a
incomodidade p/terceiros era superior à legalmente

João Augusto Vieira Resende

Reclama contra o ruído provocado pelo sino da Igreja da Vera Cruz

permitida pela LGR (32dB);oficiada a Comissão
Fabriqueira da Paróquia de <Vera Cruz, p/reduzir
imediatamente o volume do som dos sinos.

Maria Graça H.A.Figueiredo e

Reclamam contra o ruído provocado por oficina de automóveis “Oficina Neiva” sita

Carolina Soares da Rocha Coelho

na Rua Cais de São Roque, n.º 54, Vera Cruz.

Solicitada medição acústica à Divisão de
Ambiente.Emitido parecer jurídico n.º 689/DCC/05
à consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 571/DCC/05 c/proposta

João Manuel Vieira Barros

Reclama contra a emissão de fumos e maus cheiros provenientes da Padaria “Flor do

de notif.do proprietário p/proceder à aplicação de

Alboi”.

um dispositivo de retenção partículas e fuligens na
referida chaminé.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente na Rua
Luís Manuel Marinho Dias

das Rodas em Requeixo, provocado por um monte de terra que ocupava parte da

Pendente p/ apreciação.

faixa de rodagem.
Carlos Alberto Moreira Pires
Amílcar José Pinto Lopes
Adriano Dias da Silva

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente na Rua
do Salgueiral, Zona Industrial do Mamodeiro; motivo um enorme buraco na estrada.
Deposição de resíduos (entulhos) sem licença municipal
Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente junto à
Rotunda frente ao Hospital; motivo um enorme buraco na estrada.

Sociedade de Construções

Acidente de Viação(viatura atingida c/painel publicitário do Euro/2004 partindo-lhe o

Martins Pereira, Lda.

vidro pára-brisas)

Pendente p/ apreciação.
Pendente p/ apreciação.
Pendente p/ apreciação.
Pendente p/ apreciação.

Maria Luísa Moutinho Catarino

Insalubridade provocada por estabelecimento de restauração

Pendente p/ apreciação.

Fernando da Cunha Dias

Solicita esclarecimentos sobre muros divisórios de Rosa da Cunha Dias.

Pendente p/ apreciação.

Palmira Carvalho

Ferimentos causados no seu filho por canídeo

Pendente p/ apreciação.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados pelo capotamento de veículo pesado
Sérgio & Miguel Empreiteiros Lda

na Rua do Vale Barrega – Quinta do Picado, devido ao mau estado de conservação e

Pendente para apreciação.

segurança da estrada.
Emitido parecer jurídico n.º 183/DCC/2005 à
consideração superior.Proposta
notif.p/licenciamento do estaleiro; remetido à
PM.Pedido de aclaração de HFN;após análise foi
Manuel Fernandes Gonçalves

Reclama contra a instalação e o funcionamento do estaleiro de Henriques Fernandes

emitido parecer jurídico n.º 802/DCC/05 c/proposta

e Neto, Lda sito na Rua dos Emigrantes em São Bernardo.

de notificação à HFN do cumprim.integral do
mandado emitido em 26/08/05 e ao
reclamante;novo par.jur.nº9/DCC/2006 c/proposta
emissão novo mandado e de remessa ao MP de
participação criminal pelo crime de desobediência.
Emitido parecer jurídico n.º 405/DCC/05 à

Paulo Carlos Teixeira Gomes e

Reclamam o pagamento dos prejuízos provocados nas suas viaturas, por acidente em

consideração superior.De novo no DJ; remetido

Nuno Leandro Crespo Tavares

rotunda sem sinalização na Rua da Misericórdia em Oliveirinha.

ofício à Companhia Seguros Allianz; aguarda

Proprietário de prédio demolido em 19/10/05 na Rua Cândido dos Reis, vem

Emitido parecer jurídico n.º 858/DCC/05 a

apresentar reclamação contra o acto praticado pela CMA.

consideração superior, p/ser submetido à RC.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente na

Emitido parecer jurídico n.º 832/DCC/05 à

resposta.
Manuel Maria da Maia
Luís Ribeiro Cruz
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estrada de S. Bernardo em Aveiro.

consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 682/DCC/2005 à

Rosa Mabilda Vaz de Sousa

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente na Rua

Torres

dos Forninhos em S. Bernardo.

consideração superior.Remetida resposta à
munícipe em 03/10/2005.Nova reclamação recebida
no DJ;emitido novo parecer jurídico n.º
826/DCC/2006 à consideração superior.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente na Rua

Cristina Maria Alves Garcia
António Correia dos Santos

Emitido parecer jurídico n.º 32/DCC/2006 à

do Conselheiro Vidal em Oliveirinha(excesso de sabão e gordura na via).

consideração superior.

Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua viatura, por acidente em

Emitido parecer jurídico n.º 89/DCC/2006 à

rotunda sem sinalização na Rua da Misericórdia – Oliveirinha.

consideração superior.
Emitido parecer jurídico n.º 908/DCC/2005 à

Reclama contra o ruído provocado pelo bar “ESTRONDO “ sito no Canal de S. Roque

José Maria Vilaça\ de Araújo

consideração superior c/resposta ao Munícipe em

n.ºs 73/74.

29/12/2005.
Emitido parecer jurídico n.º 684/DCC/2005 à
consideração superior.Proposta de notificação pela
PM,aos ocupantes dos anexos, p/se pronunciarem
sobre a intenção desta Câmara ordenar cessação

Reclama contra o seu vizinho Vitor Manuel Ferreira Marques:Construções anexos

Maria Rosa Filipe Simões Duarte

utilização dos mesmos e em caso de

ilegais; contaminação da água do poço por vazamento de fossa.

incumprimento, o despejo de modo a proceder-se à
execução coerciva ordem demolição construções
clandestinas.
Reclama a limpeza do eucaliptal em terreno contíguo à sua moradia, que está a
Vitor Manuel Lopes Saudade

Emitido parecer jurídico n.º 655/DCC/05 c/proposta

provocar danos no muro divisório da propriedade e as raízes estão a bloquear a rede

de remessa à PM e SMA.

de saneamento.
Reclama o pagamento dos prejuízos provocados na sua roulotte de farturas, removida

Após solicitação de elementos à PSP, foi emitido

pela PSP na noite de 11 p/12 de Maio de 2005, por se encontrar estacionada em

parecer jurídico n.º 126/DCC/2006 à consideração

infracção.

superior.

Diana Correia Lopes

o

RECLAMAÇÕES DE CRÉDITOS

N.º Processo
941/2001

Tipo de Procº
Reclamação de Créditos

Estado / Fase

Partes
Exeq: V & CD – Informática e Serviços, Lda
Exec: CMA

Aguarda ulteriores trâmites de Processo

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2005
Total

Informações Jurídicas / Pareceres

926

Minutas de Ofícios

235

Protocolos

27

Contratos Programa

10

Regulamentos

3

Contratos Específicos Diversos

9

Processos de Sindicância, de Averiguações, de Inquérito e Disciplinares

7

Contencioso
Reclamações de Créditos

266
1
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DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS
SECTOR DE CONTRA-ORDENAÇÕES
PROCESSOS RELATIVOS AO ANO 2005
451

Processos Registados
Processos em Instrução

430

N.º de Testemunhas Ouvidas

122

Relatórios

21

Decisão:
•

Coimas

5

•

Admoestações

4

•

Arquivamentos e anulações

7

Processos Pagos Voluntariamente

5
655,00

Montante Processos Pagos Voluntariamente
Montante Coimas Pagas

842,45

Montante Custas Processuais

222,50

Minutas de Ofícios

482

Processos Registados

451

PROCESSOS RELATIVOS AOS ANOS ANTERIORES (COM RELATÓRIOS
ELABORADOS EM 2005)
Relatórios

157

N.º de Testemunhas Ouvidas

124

Decisão:
•

Coimas

40

•

Admoestações

46

•

Arquivamentos

39

•

Prescrições

32

• Remessa p/ Tribunal
Montante Coimas Pagas

42
32.852,85

Montante Custas Processuais

2.874,10
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SECTOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES - 2005
Nº de Documentos

Valor (€)

2.123

347.825.33**

Certidões de Dívida Recebidas
Processos Instaurados

1.952 (3.262)**

431.265.45**

Processos Pagos por Guia (Total)

729

137.777.83**

Avisos/Citação Devolvidos

349

Processos Anulados

82

Processos Não Pagos

792

293.487.62#

Penhora

16

9.524.43

* N.º de Certidões de Dívida
** Quantia Exequenda
# (Processos não pagos = Processos instaurados – Processos pagos por guia)
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4.2. - NOTARIADO

___________________________________________________________
DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
NOTARIADO
Durante o ano de 2005 foram confiadas ao GABINETE DO NOTARIADO diversas tarefas
necessárias à concretização dos projectos que o Município empreendeu em ordem a prosseguir
as suas atribuições, dos quais se destacam: Estádio Municipal de Aveiro e respectivas
acessibilidades, Estações Elevatórias, Arruamentos, Zona Industrial de Taboeira, Tir-Tif, Centro
Coordenador dos Transportes, Acrema, Parque Desportivo de Aveiro.
Durante o ano de 2005, foram organizados e celebrados os seguintes actos:
ESCRITURAS PÚBLICAS
Compra e venda - Zona Industrial Taboeira

2

Compra e Venda TIR TIF

1

Compra e Venda Centro Coordenador de Transportes

1

Compra e Venda Arruamento

1

Compra e Venda na modalidade leaseback

1

Compra e Venda destinada a Estação Elevatória
Cedência para arruamento

1

Constituição de Empresas Municipais

2

Determinação de objecto

2

Doação de parcela de terreno

2

Adenda

1

Expropriação destinada ao E.M.A. e respectivas acessibilidades

6

Dação em pagamento

2

Justificação e doação

1

Permuta de prédios

2

Rectificações

1

1

TOTAL

34
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OFICIAL PÚBLICO
CONTRATOS AVULSO, SOB FORMA ESCRITA
Prestação de Serviços

80

Fornecimentos

14

Adicional

14

Empreitadas

27

Contratos Promessa

1

Adendas

3

Cessão da posição Contrual

1

Concessão

2

TOTAL

142

90
80
70

Prestação de Serviços

60

Fornecimentos
Adicional

50

Empreitadas

40

Contratos Promessa

30

Concessão

Adendas

20
10
0

Da celebração dos actos anteriormente discriminados, resultou a execução obrigatória das
seguintes tarefas e formalidades:

QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES - 2005

Atendimento a Munícipes
Ofícios

180

Registos de Prédios na Conservatória Predial de Aveiro

71
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Pedidos de Certidões na Conservatória de Registo Predial
de Aveiro
Pedidos de Certidão de Teor Matricial na Repartição de
Finanças
Informações Escritas sobre Assuntos deste Gabinete

71

Procurações
Autos de Expropriação da REFER e EP

101

Autos de Expropriação da SIMRIA
Resumos mensais dos actos praticados (escrituras públicas
176

e contratos) destinados à 1ª e 2ª Repartição de Finanças
deste Concelho e Conservatória dos Registos Centrais
Registo dos Órgãos Sociais das Empresas Municipais
Verbetes

estatísticos

com

identificação

de

prédios

adquiridos
Elaboração de alterações matriciais, destinados à 1ª e 2ª
Repartições de Finanças
Guias de pagamento do Imposto de Sisa

GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSOS PÚBLICOS
Abertura
Construção da Avenida entre a E.N. 109 e o Largo
da Igreja de Santa Joana
Concepção/Construção da Passagem Inferior à linha
do Vouga, Esgueira
Pavimentação de Arruamentos na freguesia de Eirol
- 2004

Adjudicação

13/10/04

02/05/05

04/11/04

30/05/05

06/12/04

02/05/05

06/12/04

-----

16/12/04

04/04/05

07/10/04

-----

07/03/05

25/07/05

Adjudicatário
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
ANULADO
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.

Valor da Adjud. /
Valor Base
676.795,92 €
1.411.000,00 €
115.647,50 €

Avenida Quinta do Cruzeiro – Canal de São
Roque/Construção da Avenida das Agras do Norte

Análise de Propostas

430.000,00 €

(2ª Fase)
Construção da Unidade de Saúde de Santa Joana –
2ª fase

ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA

663.753,01 €

Construção das Infraestruturas Hidráulicas da Pista
Olímpica de Remo e canoagem do Rio Novo do

Análise de Propostas

11.460.000,00€

Príncipe
Reabilitação da Casa Major Pessoa

Consórcio A.LUDGERO
CASTRO, LDA/STAP, S.A.

677.320,00€

Construção do Jardim de Infância das Barrocas

16/05/05

-----

Análise de Propostas

420.000,00 €

Horto Municipal do Parque Infante D.Pedro

15/12/05

-----

Aquisição de Processos

239.488,77€
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CONCURSOS LIMITADOS
CONCURSOS LIMITADOS

Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro,
Nossa Senhora de Fátima - 2004
Pavimentação de Arruamentos em Horta - 2004
Construção de um muro de suporte na Rua da
Fonte, em Mataduços
Requalificação da Avenida Força Aérea
Pavimentação da Rua da Boavista, Zona Industrial
de Taboeira
Pavimentação da Rua do Fiorno e Rua Cilha
Sardinha - Eixo
Pavimentação da Rua da Amara e Rua da Alvariça,
em Quintã do Loureiro
Pavimentação de Arruamentos na freguesia da
Vera-Cruz - 2004
Infraestruturas no Loteamento da Rua Nova do
Caião, em santa Joana
Reabilitação da Sede dos Amigos do Parque e dos
Sanitários Públicos do Parque
Pavimentação da Rua Soija Viso e Rua Marques
Costa, em Sarrazola - Cacia
Arranjos Exteriores ao Complexo Religioso das
Quintãs
Pavimentação do Arruamento de Acesso ao Mercado
Abastecedor e Rua do Correguinho - Cacia
Recuperação do Telhado da Escola Básica do 1º
Ciclo de São Bernardo
Restauro/Reparação da Pérgola no Parque Infante
D.Pedr
Arranjos Exteriores junto à C+S de Aradas
Pavimentação de Arruamentos em Santa Joana –
2005
Pavimentação de Arruamentos na Póvoa do Valado 2005
Obras de Urbanização em São Jacinto – Sector F
Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro 2005
Pavimentação da Avenida Araújo e Silva e Rua
Bernardo Torres

Abertura

Adjudicação

13/09/04

10/01/05

13/09/04

10/01/05

13/09/04

17/01/05

28/06/04

31/01/05

13/09/04

31/01/05

27/09/04

31/01/05

22/11/04

31/01/05

19/07/04

21/02/05

12/04/04

21/02/05

15/11/04

21/02/05

22/11/04

21/02/05

29/11/04

14/03/05

06/12/04

14/03/05

17/01/05

11/04/05

29/11/05

18/04/05

29/11/04

30/05/05

07/03/05

20/06/05

07/03/05

20/06/05

14/03/05

20/06/05

07/03/05

27/06/05

14/03/05

27/06/05

Adjudicatário
VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
LUSOSICÓ –
CONSTRUÇÕES, LDA
CONSTRUTORA
PAULISTA, LDA
VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
URBIPLANTEC, LDA
LUSOSICÓ –
CONSTRUÇÕES, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
MANUEL VALENTE &
PINHEIRO, LDA
URBIPLANTEC, LDA
JOÃO SIMÕES MARQUES
VIEIRA & FILHOS, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
não adjudicado
REIS, ROCHA &
MALHEIRO, S.A.
HENRIQUES, FERNANDES
& NETO, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
LUSOSICÓ –
CONSTRUÇÕES, LDA
CONSTRUTORA
PAULISTA, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.

Valor da Adjud./
Valor Base
40.430,00 €
34.230,00 €
26.128,70 €
82.736,00 €

35.849,80 €
84.197,52 €
38.000,00€
31.311,50 €
65.468,00€
32.686,00€
33.000,00€
53.456,50€
80.109,43€
37.500,00€
32.336,00€
38.156,80€
107.371,40€
53.000,00€
72.460,00€
74.780,90€
30.065,00€
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Pavimentação da Rua Amadeu Vale - Cacia

14/03/05

27/06/05

Construção do Centro de Educação Ambiental

21/02/05

04/07/05

Obras de Urbanização em São Jacinto – Sector L

11/04/05

04/07/05

Pavimentações na Povoa do Paço - Cacia

11/04/05

04/07/05

Pavimentação de Arruamentos em Vilarinho - Cacia

18/04/05

04/07/05

16/05/05

-----

Recuperação

dos

Balneários

do

Complexo

Desportivo de Requeixo

junto à PN de Eirol
Vaz d’Eça ao Prolongamento da PIR da Avenida

18/04/05

25/07/05

30/05/05

25/07/05

16/05/05

-----

Lourenço Peixinho
Arranjos Exteriores do Horto Municipal do Parque
Infante D.Pedro V

& NETO, LDA
MANUEL VIEIRA
BACALHAU, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.

46.803,80€
61.822,50€
72.510,00€

Inf. 511/GCP/05, de

43.151,75€

VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.

57.752,84€

124.484,59€

DESERTO
Inf. 578/GCP/05, de

30.895,88€

09/08/05

Reabilitação do Acesso ao Porto de Recreio, Lugar

14/03/05

22/08/05

16/05/05

22/08/05

23/05/05

22/08/05

Pavimentação da Rua dos Pereiros - Taboeira

18/04/05

29/08/05

Pavimentação de Arruamentos em Esgueira - 2005

07/03/05

29/08/05

11/08/05

-----

dos Moinhos
Execução de Muro de Suporte no P.P. do Centro –
Rua B
Infraestruturas Eléctricas na Rua António José
Cordeiro – Forca-Vouga

Inferior
–

HENRIQUES, FERNANDES

58.658,72€

DESERTO

Construção do Arruamento de Ligação da ua Pedro

Rodoviários

REIS, ROCHA &
MALHEIRO, LDA

30.030,00€

08/07/05

Reformulação do Entroncamento na ex-EN 230,

Passagem

MANUEL VIEIRA
BACALHAU, LDA

de

Melhoria

Esgueira
das

–

Tabuleiros

Condições

de

URBIPLANTEC, LDA
ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA
JOAQUIM AMORIM GOMES
& FILHOS, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.

30.000,00€
52.981,00€
34.436,82€
36.155,00€
28.850,00€

DESERTO

Durabilidade

Inf. 628/GCP/05, de

101.700,00€

30/08/05

Iluminação Pública da Avenida entre a Variante da
EN 109 e a Passagem Inferior Rodoviária à Avª Dr.

02/05/05

12/09/05

IRMÃOS HELENO, LDA

64.480,21€

18/07/05

26/09/05

não adjudicado

28.500,00€

29/08/05

21//11/05

05/09/05

-----

para adjudicar

74.815,00€

12/09/05

-----

para adjudicar

75.440,00€

Lourenço Peixinho
Requalificação da Rua da Arrota do Monte, na
freguesia de Cacia
Construção do Arruamento de Ligação da Alameda
da Forca-Vouga ao Prolongamento da PIR da Avª Dr.
Lourenço Peixinho
Execução do Polidesportivo de Requeixo
Recuperação da Escola Básica do 1º
Sntiago

Ciclo de

MANUEL VIEIRA
BACALHAU, LDA

44.805,50€
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AJUSTES DIRECTOS
AJUSTE DIRECTO
Abertura
Pavimentação da Travessa da Rua da Covilhã, Eixo
Beneficiação

dos

Acessos

ao

Parque

de

Estacionamento do Canal de São Roque
Açude no Largo do Parque Infante D.Pedro V
Abastecimento de Água para Rega – Montes de
Azurva
Pavimentação de Arruamentos nas Alagoas – Santa
Joana
Execução de Passeios na Avª Artur Ravara
Infraestruturas Eléctricas no Loteamento António
Bartolomeu

Adjudicação

22/11/04

10/01/05

28/02/05

14/03/05

21/02/05

04/04/05

22/02/05

02/05/05

21/02/05

02/05/05

14/03/05

09/05/05

13/09/04

16/05/05

Adjudicatário
VITOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
JOÃO SIMÕES MARQUES
VIEIRA & FILHOS, LDA
ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA
HENRIQUES, FERNANDES
& NETO, LDA
MANUEL FRANCISCO DE
ALMEIDA, S.A.
JOÃO SIMÕES MARQUES
VIEIRA & FILHOS, LDA
JOAQUIM AMORIM GOMES
& FILHOS, LDA

Valor da Adjud. /
Valor Base
9.755,00 €
15.050,00€
4.966,00€
4.470,00€
20.198,18€
16740,00€
11.565,31€

SOARES, MAGALHÃES &
Conclusão das Obras do Prédio da Vidor

21/03/05

23/05/05

DELGADO, LDA –
ENGENHEIROS

1.700.091,00€

ASSOCIADOS
Pavimentação de Arruamentos em Nariz - 2005

18/04/05

30/05/05

Arranjos Envolventes à Fonte do Olho d’Água

18/04/05

30/05/05

Conclusão do Jardim de Infância de Eixo

18/04/05

06/06/05

Pavimentação da Rua João Simões Costa - Sarrazola

11/04/05

06/06/05

Demolição da FRAPIL

05/04/05

-----

09/05/05

27/06/05

09/05/05

-----

Conclusão de um Pavilhão Pré-Fabricado nos
Ervideiros

VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
JOÃO SIMÕES MARQUES
VIEIRA & FILHOS, LDA
MANUEL VALENTE &
PINHEIRO, LDA
JOÃO SIMÕES MARQUES
VIEIRA & FILHOS, LDA
anulado
FERNANDO & ARMINDO,
CONSTRUÇÕES, LDA

22.070,00€
9.404,50€
54.997,40€
9.825,00€
----9.712,90€

DESERTO
Rectificação de Anomalias no Mercadod e Santiago

Inf. 509/GCP/05, de

4.053,50€

08/07/05
Ampliação da Oficina de Pintura da DSG/DSU -

16/05/05

04/07/05

Recuperação das Escadas na Qtª do Olho d’Água

06/06/05

04/07/05

Requalificação da Rua dio Caseiro - Vilar

30/05/05

11/07/05

06/06/05

11/07/05

13/06/05

-----

Aveiro

Pintura de Espaços Exteriores Vandalizados com
Grafittis, em Santiago

FERNANDO & ARMINDO,
CONSTRUÇÕES, LDA
ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA
VÍTOR ALMEIDA &
FILHOS, S.A.
CARLOS ALBERTO
VINAGRE

11.651,14€
12.860,10€
14.950,00€
6.611,00€

DESERTO
Recuperação das Fontes do Horto Municipal

Inf. 577/GCP/05, de

20.567,20€

09/08/05
Execução das Ligações (Avenida da Pir e Alameda
da Forca-Vouga) à nova Rotunda na EN 109
Reparação do Pavimento na Rua Caçadores Dez

10/08/05

10/08/05

29/08/05

29/08/05

MANUEL FRANCISCO DE
ALMEIDA, S.A.
LUSOSICÓ –

29.306,83€
4.975,00€
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CONSTRUÇÕES, LDA
Alteração da otunda de Acesso a Taboeira, na
envolvente ao Estádio Municipal
Construção de Rampa para Treinos de Velocidade –
Pista de Atletismo
Pintura das Moradias do Olho d’Água
Parque Urbano de Azurva – Construção de um
Açude
Passagem

Inferior

Rodoviários

–

de

Esgueira

Melhoria

das

–

29/08/05

29/08/05

06/06/05

02/09/05

13/06/05

05/09/05

18/07/05

05/09/05

12/09/05

12/09/05

Tabuleiros

Condições

ROSAS CONSTRUTORES,
S.A.
não adjudicado
FERNANDO DE JESUS
MIRÃO
HENRIQUES, FERNANDES
& NETO, LDA

3.614,90€
4.380,00€
8.000,00€
10.057,20€

ALBERTO MARTINS DE

de

Durabilidade

MESQUITA & FILHOS,

117.735,00€

LDA

Requalificação da Rua da Arrota do Monte, na
Freguesia de cacia
Construção de uma Instalação Sanitária na Capela
de Nossa Senhora da Alegria
Recuperação das Moradias nºs 45 e 47 do Bairro
Social da Quinta da Bela Vista
Pista de Atletismo – Execução de uma Rampa de
Treinos de Velocidade
Arranjos Urbanísticos na Forca – Loteamento na Rua
do Barsil e Rua de Ceuta
Recuperação do jardim de Infância da Povoa do
Valado
Pavimentação da Rua de S.Bartolomeu, Bela Vista Esgueira
Execução de Passeios na Rua do Passadouro Azurva
Execução de Passeios nos Montes de Azurva - 2005

MANUEL FRANCISCO DE

26/09/05

26/09/05

29/08/05

03/10/05

29/08/05

03/10/05

02/09/05

-----

para adjudicar

5.900,00€

05/09/05

-----

para adjudicar

10.088,50€

05/09/05

-----

para adjudicar

8.204,13€

12/09/05

-----

para adjudicar

8.810,00€

12/09/05

-----

para adjudicar

20.455,00€

19/09/05

-----

para adjudicar

9.850,00€

ALMEIDA, S.A.
ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA
ANTERO SANTOS &
SANTOS, LDA

28.500,00€
12.959,65€
26.703,93€

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
CONSULTAS PRÉVIAS E AJUSTES DIRECTOS:

C/P - 81 - Prestação de Serviços de Inspecção de

Data de

Data de

Adjudicatário/Situação do

Valor da Adjud/

Abertura

Adjudic.

Concurso

Estimativa

01/08/04

31/01/05

EIFC-ENGENHARIA, LDA.

15.000,00 €

24/09/04

03/01/05

TOLDESTORE, LDA.

17.985,00 €

...

31/01/05

PONTO IMPAR

1.165,00 €

14/12/04

19/01/05

FLUXOGRAMA

24.242,10 €

20/12/04

31/01/05

SETH, S.A.

747.120,00 €

Elevadores, Montacargas, Escadas Mecânicas e
tapetes Rolantes
C/P - 92 - Aquisição de Estores para as Novas
instalações no Centro Cultural e de Congressos
C/P - 97 - Concepção Gráfica do Site do Projecto
BIBRIA
C/P - 103 - Aquisição de Mobiliário para os
Gabinetes da Presidência e Vereação nas Novas
Instalações no Centro Cultural e de Congressos
CP

-

104

-

Prestação

de

Serviços

de

Reparação/Reabilitação do Pontão Existente e
Construção do Passadiço Metálico no Terminal
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Fluvial de Viaturas e Passageiros do Forte da Barra
e Reparação/Reabilitação do Pontão e Duques
D'Alba Existentes e Construção do Passadiço
Metálico no Terminal Fluvial de Viaturas e
Passageiros em São Jacinto
A/D

-

105

-

Remodelação

do

Controlador

20/12/04

--

EYSSA TESIS, S.A.

3.316,19 €

10/01/05

25/01/05

RIA-MARINE, LDA

9.000,00 €

29/12/04

29/12/04

CORTAL HAWORTH

25.800,00 €

10/01/05

10/01/05

LABEST

9.900,00 €

21/01/05

21/01/05

ABB

3.725,60 €

14/02/05

14/02/05

DATINFOR

74.836,97 €

26/01/05

18/03/05

MARCA ARTES GRÁFICAS

27.800,00 €

18/12/04

21/02/05

LARUS, LDA

29.230,00 €

21/02/05

-----

BRITACO, LDA

2.437,50 €

28/02/05

04/07/05

AGROCENTRO

3.238,56 €

JOSÉ DE OLIVEIRA DA

7.969,26 €

Semafórico do Cruzamento da Rua da Pega COM A
Rua Caloustre Gulbenkian
C/P

01

-

Concepção,

Desenvolvimento

e

Fornecimento de Protótipo para Táxi Maritimo de
Aveiro
A/D 02 - Fornecimento e montagem de divisórias
para concretização dos gabinetes de apoio ao
Executivo no Centro Cultural e de Congressos
A/D 03 - Realização de ensaios de carga no
tabuleiro rodoviário da passagem inferior de
Esgueira
A/D 04 - Colocação de Guardas Metálicas na Rua
do Bonsucesso - Aradas
A/D 05 - Licenciamento de software Microsoft
Enterprise 6, ao abrigo do CPA nº 911926 da
Direcção-Geral do Património
C/P 06 - Impressão da Revista Municipal de Aveiro
para o ano de 2005
A/D 07 - Fornecimento e Montagem Suplementar
de Equipamentos no Mercado José Estevão Praça
do Peixe
A/D 09 - Fornecimento de Emulsão tipo Neossan,
em bidões de 200 litros, para o ano de 2005
C/P 10 - Aquisição de máquinas para a Divisão de
Parques, Jardins e Espaços Verdes

COSTA
C/P 11 - Beneficiação da Lancha "Praia da Costa

28/02/05

11/07/05

Nova" A8217TL/ 361
C/P 12 - Fornecimento de 1 Viatura de Caixa

4.583,43 €

MÓNICA, NEVES & ARÚJO,

7.345,00 €

LDA
22/02/05

16/05/05

Aberta Tribasculante
C/P 14 - Fornecimento Contínuo de Inertes para o

CARLOS ALBERTO FONTES

MITSUBISHI MOTORS DE

30.305,48 €

PORTUGAL, S.A.
21/02/05

30/05/05

não adjudicado

48.000,00 €

04/04/05

27/04/05

FOCOSONORO

1.804,00 €

04/04/05

27/04/05

SCALEX, LDA

12.150,00 €

11/04/05

09/05/05

TRIQUIMICA, S.A.

26.672,00 €

11/04/05

09/05/05

VITOR FRIAS, LDA

37.500,00 €

11/04/05

03/05/05

RECAUCHUTAGEM

28.500,00 €

ano 2005
C/P 15 - Aluguer, instalação e gestão do sistema
de som ambiente (Feira do Livro)
C/P 16 - Aluguer de módulos (pavilhões) para a
Feira do Livro 2005
C/P 17 - Fornecimento Contínuo de Tintas de
Tráfego para o ano 2005
C/P 18 - Fornecimento Contínuo de Saibro para o
ano 2005
C/P 19 - Fornecimento Contínuo de Pneus durante
o ano 2005
C/P 20 - Fornecimenro Contínuo de Árvores e

MONTEIRO, LDA
18/04/05

16/05/05

ALFREDO MOREIRA &

16.583,40 €
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Arbustos para o ano 2005
C/P 21 - Fornecimento

FILHOS, LDA
Contínuo de Plantas

18/04/05

16/05/05

Ornamentais para o ano 2005

ALFREDO MOREIRA &

7.003,00 €

FILHOS, LDA

C/P 22 - Aquisição de Material de Rega para o ano

18/04/05

16/05/05

GUSTAVO CUDELL, LDA

17.331,10 €

18/04/05

16/05/05

MÁRIO RIBEIRO & FILHOS,

7.500,00 €

2005
C/P 23 - Fornecimento Contínuo de Materiais
Cerâmicos para o ano 2005

LDA

A/D 24 – Elaboração do estudo económicofinanceiro

com

vista

à

constituição

26/02/05

22/06/05

FÓRUM PROJECTO

6.300,00 €

09/05/05

09/05/05

SECÇÃO AUTÓNOMA ENG.

4.825,00 €

e

funcionamento de uma empresa que assegure os
serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos e
limpeza dos espaços públicos urbanos no concelho
de aveiro
A/D 25 - Prestação de serviços de Controlo da
Qualidade de Camadas de Pavimentos Betuminosos
A/D 27 – Pavimentação da Travessa do Milão –

CIVIL DA U.A.
21/06/05

21/06/05

Quinta do Simão - Esgueira

3.750,00 €

S.A.

A/D 28 – Aluguer de Equipamento de Cópia e
Impressão

VITOR ALMEIDA & FILHOS,

Departamental

(Contrato

20/06/05

20/06/05

COPICANOLA, S.A.

2.145,00 €/mês

27/06/05

-----

Inf. 573/GCP/05

45.000,00 €

05/07/05

05/07/05

EL CORTE INGLÊS

23.295,00 €

20/06/05

26/09/05

VOUGACOR, LDA

8.700,00 €

27/06/05

-----

DESERTO

20.540,00 €

de

Aprovisionamento nºs 011079 e 011123)
A/D 29 – Beneficiação da Eclusa do Canal das
Pirâmides
A/D 31 – Aquisição de Equipamento informático
(Acordo 911866 da Central de Compras do Estado)
A/D 32 – Aquisição de um Marcador de Traços
Rodoviários
C/P 33 – Execução e Fornecimento de Estrado e
Mesa do Executivo e de Estrado e Mesa de Apoio

Inf. 644/GCP/05, de

do Plenário – Edifício da Capitania

05/09/05

CONCURSOS LIMITADOS

CL 19 - Prestação de Serviços de "Organização e

Data de

Data de

Adjudicatário/Situação do

Valor da Adjud/

Abertura

Adjudic.

Concurso

Estimativa

22/12/04

25/01/05

MERCADO DA CULTURA,

Realização do Carnaval de Aveiro - 2005"

74.808,95 €

LDA.
28/01/05

11/04/04

MARTELO ELÉCTRICO, LDA

28.029,94 €

21/02/05

06/06/05

MICROFIL, LDA

10.688,75 €

02/05/05

22/08/05

MÁRIO SOARES, LDA

41.300,00 €

CL 04 – Fornecimento de Gasolina de Aviação

03/06/05

20/06/05

TOTAL PORTUGAL, S.A.

CL 05 – Fornecimento Contínuo de Inertes para o

30/05/05

12/09/05

PIÇARRA & RIBEIRO, S.A.

22.550,00 €

29/08/05

10/09/05

ALFREDO M.S. & FILHOS,

53.040,00 €

CL 01 - Fornecimento contínuo de Material
Electrico para o ano 2005
CL 02 - Aquisição de Serviços de Desenvolvimento
de Software para o Projecto BIBRIA
CL 03 – Prestação de Serviços de Conservação,
Manutenção

e

Reposição

de

Pavimentos

no

Concelho de Aveiro
47.600,00 €

ano 2005
CL 06 – Fornecimento e Plantação de 48 Árvores
para a Avenida Dr. Lourenço Peixinho
CL 07 – Beneficiação da Eclusa do Canal das

LDA
12/09/05

21/11/05

JOSÉ BOLA & IRMÃO, LDA

43.544,00 €

Pirâmides
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CL 08 – Aquisição e Montagem de Interface para a

26/09/05

21/11/05

Não Adjudicado

47.000,00

05/12/05

-----

Análise de Propostas

65.000,00€

Data de

Data de

Adjudicatário/Situação do

Valor da Adjud/

Abertura

Adjudic.

Concurso

Estimativa

06/09/04

07/03/05

SOFTAG, S.A.

12.950,00 €

22/11/04

10/01/05

PEDRO MIGUEL T. SANTOS

55.228,00 €

RECLACAMBRA, LDA.

4.090,00 €

TCS, LDA.

5.370,00 €

REDE, LDA.

6.253,00 €

centralização dos semáforos, incluindo software
para a sua gestão e formação
CL 11

– Prestação de Serviços de Vigilância e

Segurança no Departamento de Serviços Urbanos e
Pavilhão Octagonal

CONCURSOS PÚBLICOS

CP 33 – Prestação de Serviços de Digitalização de
Documentos e de Manutenção - Projecto BIBRIA
CP 34 - Atribuição de 25 locais para a colocação de
suportes

publicitários

de

grande

dimensão/

OutDoors, para o ano 2005
CP 01 - HASTA PÚBLICA DE MADEIRA (desperdícios

28/02/05

-----

DESERTA

13/09/04

30/05/05

QUIOSQUE DO ROSSIO

Renda de

ECO-RIA, LDA

145,00€/mês

de trabalhos de carpintaria e marcenaria)
CP 02 – Concessão de 2 Quiosques sitos no Rossio e
no

Separador

Central

da

Av.

Dr.

Lourenço

Peixinho, ambos em Aveiro
CP 03 – Ocupação de Espaço Público – Um Lugar de

13/12/04

-----

DESERTO

18/04/05

14/11/05

ZIGUEZAGUE, LDA

Engraxador na Praça Melo Freitas, em Aveiro
CP 04 – Concepção, Construção e Exploração do
Café-Esplanada no Jardim do Lago da Fonte Nova
05 – Atribuição Transitória de Quiosque sito no

Renda de
1.120,00€/mês

09/05/05

05/07/05

Cais da Fonte Nova

ANJOS DE CHARLIE,

125,00€/mês

ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LDA

06 – Hasta Pública de Viaturas e Equipamentos

18/04/05

04/07/05

18/04/05

Lote A e B – PORFÍRIO

Lote A

CATALÃO

6.010,00€
Lote B
400,00 €

07

–

Implementação

do

Serviço

de Guarda

11/01/05

30/05/05

09 – Fornecimento de Refeições aos Jardins de

29/08/05

28/11/05

vários

-----

ANULADO

440.000,00€

Nocturno no Município de Aveiro
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

(abertura de novo CPI)

para 2006
11 – Prestação de Serviços para o Fornecimento de

28/11/05

-----

Audiência Prévia

440.000,00 €

12/12/05

-----

Análise de Propostas

96.000,00€

Refeições para o ano 2006, com possibilidade de
renovação por um ano (2007), aos Jardins de
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Aveiro
CP 12 – Prestação de Serviços de Limpeza em
Vários Edifícios da Câmara Municipal de Aveiro
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QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2005

Concursos Fornecimentos:
•

Consultas Prévias / Ajustes Directos

50

•

Concursos Limitados

10

•

Concursos Públicos

12

Concursos Empreitadas:
•

Ajustes Directos

36

•

Concursos Limitados

41

•

Concursos Públicos

9

Informações
Ofícios

131
1701

Anúncios

21

Programas de Concursos / Cadernos de Encargos

72

Actas de Abertura

85

Relatórios de Análise

32

Minutas de Contrato

70
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4.3. - DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL

___________________________________________________________
O Arquivo Intermédio tem actualmente perto de 1.330 metros lineares de documentação.
Em 2005 foi incorporada documentação dos seguintes serviços:
Serviço

Ano

n.º de Caixas

Contabilidade

Ano de 2002

45 caixas.

Taxas e Licenças

Vários anos

52 caixas e 20 pastas

Recepção

Vários anos

12 caixas.

Feiras

Vários anos

25 Pastas.

Educação

Vários anos

65 Pastas.

Cultura

Vários anos

200 Pastas

O Arquivo Intermédio recebeu outra documentação de vários serviços, embora em
quantidades diminutas. Toda a documentação que transitou dos Arquivos Correntes para este
Arquivo, foi devidamente vistoriada e inventariada, antes de ser arquivada.
Este Arquivo continua a ter muita documentação corrente de alguns serviços, devido à
falta de espaço no Centro Cultural e de Congressos.
Em 2005, foram feitas várias consultas à Despesa antiga, para efeitos de pedidos de
contagem de tempo de serviço, além de outras informações pedidas pelos R. H..
Estes Serviços atenderam em média cerca de 25 a 35 pedidos diários. A maior parte
destes pedidos foi feita pelos serviços de atendimento público. Os documentos mais solicitados
são as Matriculas de Velocipedes, as Cartas de Condução, as Licenças de Obras, os Alvarás
Sanitários e de Cemitérios, Despesa, Correspondência, Contratos Avulso, Concursos e Cadastros.
Em 85% dos casos, os pedidos são feitos pelo respectivo serviço emissor.
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4.4. - DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

___________________________________________________________
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
SECÇÃO DE ACTAS
A Secção de Actas organizou os processos relativos à elaboração das Agendas das
reuniões da Câmara Municipal, garantiu a assistência às reuniões e elaborou as correspondentes
actas, que registaram um total de 1 896 deliberações.
No ano de 2005, o Executivo realizou 47 reuniões, das quais 4 foram extraordinárias e
10 públicas. Todas as actas do Executivo se encontram disponíveis para consulta em livros
próprios, no ficheiro “Actas”, no Servidor Pdc, Intranet/Internet e em unidades de gravação
(mini-disc’s), devidamente arquivadas.
No âmbito das suas competências, descritas no artº. 21 do Regulamento Orgânico, a
Secção de Actas procedeu também à elaboração de todo o expediente inerente às deliberações
tomadas, do que resultou:
-

1 272 documentos protocolados

-

1 451 documentos tramitados

-

566 ofícios

-

164 certidões

-

53 editais

A Secção de Actas procedeu ainda ao estudo e análise de todos os processos que
correram pelos serviços e foram submetidos a deliberação do Órgão Executivo, por forma a
suprir as lacunas que se manifestaram ao nível das informações sobre a respectiva
fundamentação de facto e de direito.
No presente ano, foi registada no SGD – Sistema de Gestão Documental, toda a
documentação que foi sujeita a deliberação do Órgão Executivo e que, posteriormente, seguiu
para os diferentes Departamentos.
Até 9 de Maio de 2005, desempenharam funções nesta unidade orgânica uma Chefe de
Secção, dois Técnicos Profissionais de 1.ª Classe e uma Assistente Administrativa, tendo, nesta
data, ingressado mais uma Assistente Administrativa e, em 29 de Setembro, uma das Técnicas
Profissionais foi afecta a outro serviço.

RESUMO GERAL DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS
Siglas

N.º de Deliberações

Abertura de Concursos – Fornecimentos

Ab.C.F.

104

Abertura de Concursos – Empreitadas

Ab.C.E.

103
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Adjudicações

Adj.

175

Aquisição de Bens

Aq.B.

16

Alienação de Bens

Al.B.

23

Permuta de Bens

P.B.

3

Hastas Públicas

H.P.

11

Subs.

88

P./CP./ R.

65

Cedências de Materiais

C.M.

164

Cedências de Plantas

C.P.

74

Delib. Div.

724

Subsídios
Protocolos, Contratos-Programa e Regulamentos

Deliberações Diversas (Cultura, Educação e outros)
Trânsito

Trâns.

197

Obras Particulares

Ob.Part.

69

Habitação Social

Habit.S.

80

TOTAL

1896

SECÇÃO DE EXPEDIENTE
A Secção de Expediente, no decurso do ano de 2005, deu continuidade ao desenvolvimento do
“Projecto de Descentralização do Expediente” com o Programa – SGD – Sistema de Gestão
Documental, iniciado no ano de 2002.
O SGD – Sistema de Gestão Documental, é um programa informático, utilizado por 77
utilizadores, com diferentes permissões, distribuídos pelas diversas Unidades Orgânicas da
Câmara Municipal.
A Secção de Expediente, durante o ano de 2005, procedeu à recepção, classificação e registo de
toda a correspondência entrada na Câmara e promoveu a sua distribuição pelos diversos
sectores municipais, incluindo Presidência e Vereação.
Para além das tarefas acima descritas, a Secção executou ainda outras de carácter
administrativo, designadamente, elaboração de certidões, editais, avisos, registo e controlo do
diários da república, bem como da distribuição de cópias de diplomas pelos diversos sectores
municipais.
De realçar, ainda, a elaboração de todo o processo eleitoral relativo à Eleição da Assembleia da
República, e o apoio prestado às Juntas de Freguesia, no âmbito do Recenseamento Eleitoral.
No mapa que se segue, encontram-se registados os movimentos correspondentes aos serviços
descritos.
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Caracterização dos Movimentos do ano 2004
1
2

Correspondência Recebida
Correspondência expedida

Total

36939

Registada pela Secção Expediente

24955

Total

20808

Inserida em Computador pela Sec. Exp.

17474

4

Saídas minutadas e emitidas pela Secção Expediente

670

5

Editais

188

6

Certidões

895

7

Listagem de protocolos

3719

8

Movimentos registados em Total

68291

protocolo

18638

Movimentos efectuados pela Sec. Exp.

9

Organização e arquivo dos proc. de correspondência do ano 2004

788

10

Organização de proc. de acidentes – prejuízos causados a particulares

40

11

Registo de Diários da República

1395

12

Cópias distribuídas de Diplomas

1586

13

Cópias de protocolos distribuídas pelas diversas unidades orgânicas

15

Correio expedido

Normal

98
278892

Azul

6996

Registado c/ aviso de recepção

16139

Total

302027

Na Secção de Expediente exerceram funções durante o ano de 2005, uma Técnica Superior de 2ª
Classe, duas Assistentes Administrativa Especialista, uma Assistente Administrativa, duas
Técnicas Profissional de 2ª classe, uma Auxiliar Técnica de Património Imobiliário, uma Auxiliar
de Técnica de Secretariado e um Auxiliar Administrativo.
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4.5. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MÓVEL

___________________________________________________________
SECÇÃO DE AQUISIÇÕES
No decurso do ano 2005, foi dado seguimento ao trabalho anteriormente levado a efeito, tendo
como objectivo a consolidação das medidas de modernização dos processos de compras que
foram implementadas.
Neste contexto, importa salientar as seguintes actividades:
- Realização de diversas consultas com vista à aquisição de bens ou serviços no âmbito do
Decreto-Lei nº 197/99;
- Emissão de 3088 requisições externas e respectivo envio aos fornecedores e prestadores
de serviços, após deliberação ou despacho superior;
- Recepção e conferência dos documentos de despesa remetidos à autarquia, totalizando
6099, consequente validação e encaminhamento para os sectores competentes;
- Gestão de stocks do economato de todos os serviços administrativos da autarquia,
designadamente material de papelaria, tipografia e consumíveis informáticos;
- Controlo das despesas efectuadas por serviço requisitante;
- Recolha e organização de catálogos de informação técnica relativos a artigos e
equipamentos de que os serviços da autarquia são potenciais consumidores;

SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO
Ao longo do ano 2005, a Secção deu continuidade ao trabalho previamente desenvolvido, com o
intuito de manter actualizado o inventário e cadastro de todos os bens móveis pertencentes ao
município, através da execução de todo o expediente relativo aos movimentos de aquisição,
transferência, cessão, alienação e abate de todos os bens móveis da autarquia, e respectivos
registos na aplicação informática de Gestão Patrimonial.
Importa igualmente realçar as seguintes atribuições:
- Gestão da carteira de seguros da autarquia;
- Acompanhamento de diversos processos de acidentes de munícipes na via pública, quer
no caso em que os mesmos têm por consequência uma indemnização aos lesados, como
também quando é a autarquia a ser ressarcida pelos danos causados no património
municipal;
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- Tratamento administrativo de processos relacionados com a inspecção periódica de
elevadores, tapetes rolantes e monta-cargas (neste âmbito, verificaram-se 275 pedidos de
inspecção, dos quais 244 referentes a inspecções periódicas e 31 a re-inspecções)
Foi igualmente atribuída à Secção a responsabilidade da gestão da frota de veículos automóveis
instalada no Centro Cultural e de Congressos e utilizada pelos diversos serviços da autarquia.
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5. - FINANÇAS MUNICIPAIS
5.1. - ANÁLISE DA RECEITA

___________________________________________________________
Numa análise da Receita, foi cobrado durante o ano 2005 o montante de 43.421.176,06€, dos
quais 33.958.164,14€ (78,20%) dizem respeito à receita corrente e 9.463.011,92€ (21,80%) à
receita de capital. Assim, no ano de 2005 as receitas correntes aumentaram 2.703.730,22€,
tendo as receitas de capital decrescido 6.023.192,01€.

Receita 2005

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

Total Receita Capital

No que respeita à Receita Corrente, esta teve um aumento em relação à receita corrente do
ano anterior, totalizando o montante de 33.958.164,14€. 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 17.933.418,37€, sendo responsáveis por 41,30% das receitas totais ou seja, 52,90%
das receitas correntes.
Constata-se que a Contribuição Autárquica registou um valor de 546.769,06€ e o Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) o valor de 7.164.500,36€, registando o montante global de
7.711.269,42€ (43,00%). O Imposto Municipal de Sisa com o valor de 1.265.258,99€ e o Imposto
Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) com o valor de 4.382.812,70€,
registando o montante global de 5.648.071,69€ (31,50%), sendo a Derrama de 3.566.642,07€
(19,90%) e o Imposto Municipal de Veículos no valor de 1.007.435,19€ (5,70%)
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Impostos Directos
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €

Contribuição
Autarquica

IMI

SISA

IMT

Derrama

I M Veiculos

Transferências Correntes
As Transferências Correntes cifraram 7.486.974,42€ (22,10% das Receitas Correntes), dos quais
4.732.485,00€ (63,20%) advém do Fundo Geral Municipal, 654.123,00€ (8,80%) do Fundo de Base
Municipal, 1.442.313,54€ (19,30%) diz respeito a Outras Transferências Correntes e 628.870,44€
(8,40%) diz respeito a Participações em Projectos Co-financiados

Transferências Correntes
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €

Fundo Geral
Municipal

Fundo Base
Municipal

Outras Transf.
Correntes

Participações Proj
Co-financiados
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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
5.509.699,25€ (16,30%) da Receita corrente e é composta maioritariamente por:

Venda de Bens e Serviços Correntes

5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €

Venda de Bens

Serviços

Rendas

A rubrica mais significativa é a dos serviços que é composta por:

Serviços
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
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Ser v Sociais,
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Equipament os
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No que respeita a Receita de Capital, esta totalizou o montante de 9.463.011,92€ (21,80% da
receita total), correspondendo, na sua maioria a Transferências de Capital no montante de
5.484.154,09€ (58,00%), sendo o restante de 3.978.857,83 €, correspondendo 3.976.287,20€ a
Venda de Bens de Investimento e 2.570,63 a Reposições não Abatidas nos Pagamentos.
VENDAS DE BENS E INVESTIMENTO
As receitas provenientes da Venda de Bens de Investimento, totalizaram 3.976.287,20€
correspondendo a 42,10% das Receitas de Capital, respeitantes à Venda de Terrenos.
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
As Transferências de Capital registaram um valor de 5.484.154,09€ , correspondendo a 58,00%
das Receitas de Capital, provenientes de Fundo Geral Municipal no valor de 3.154.990,00€
(57,60%), Fundo de Base Municipal no valor de 436.082,00€ (8,00%), Cooperação Técnica e
Financeira no valor de 88.196,86€ (1,60%) e Participação Comunitária em Projectos Cofinanciados no valor de 1.804.885,23€ (33,00%).

Transferências de Capital

3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Fundo Geral
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Cooperação
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Municipal
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Financeira

co-financiados
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EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL – RECEITA
TAXAS DE CRESCIMENTO DOS ÚLTIMOS 3 ANOS
RECEITAS

CORRENTES

2003

2004

2005

29.934.393,88 €

31.254.433,92 €

33.958.164,14 €

35,50%

66,90%

78,20%

54.574.798,25 €

15.486.203,93 €

% Receita Total

64,60%

33,20%

21,80%

TOTAL DAS RECEITAS

84.509.091,20 €

46.740.637,85 €

43.421.176,06 €

% Receita Total

CAPITAL

9.463.011,92 €
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5.2. - ANÁLISE DA DESPESA

___________________________________________________________
No exercício de 2005, o totalizador das despesas orçadas apresentou o valor de 117.029.600 €,
dos quais, 53.418.100 € eram respeitantes a despesas correntes e 63.611.500 € a despesas de
capital.

O montante total de despesas executadas no ano 2005 foram de 42.110.851,79 €, sendo
27.913.757,98 € relativo a despesas correntes e 14.197.093,81 € em despesas de capital.

Importa salientar que o montante total cabimentado em 2005 registou o valor de
88.801.302,52€, que para um total geral orçado de 117.029.600 € representa uma taxa de
execução de 75,88 %.

MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2005

DESPESAS CORRENTES

2005

Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Outros Encargos
Tranferências correntes
Juntas de Freguesia
Outras
Inst. S/ fins Lucrativos
Famílias
Subsídios
Outras Despesas Correntes

11.152.241,68 €

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

27.913.757,98 €

8.954.030,74 €
2.807.489,62 €
355.777,82 €
9.135,08 €
1.762.657,06 €
48.174,10 €
1.614.136,54 €
1.210.115,34 €
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5.3. - TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

___________________________________________________________
Salientamos em matéria de delegações de competências um decréscimo de montante
total de 135.138,41 € face à execução do ano de 2004.

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA
Delegação de
Competências

FREGUESIAS

Outras

TOTAL

Aradas

60.562,50 €

23.000,00 €

83.562,50 €

Cacia

59.952,50 €

0,00 €

59.952,50 €

Eirol

46.062,50 €

16.250,00 €

62.312,50 €

Eixo

52.174,99 €

1.000,00 €

53.174,99 €

Esgueira

76.910,00 €

0,00 €

76.910,00 €

Glória

42.620,00 €

0,00 €

42.620,00 €

Nariz

38.015,01 €

26.558,36 €

64.573,37 €

Nª Srª Fátima

28.930,00 €

6.160,16 €

35.090,16 €

Oliveirinha

94.550,00 €

25.000,00 €

119.550,00 €

Requeixo

27.190,00 €

640,50 €

27.830,50 €

Santa Joana

63.490,00 €

225.701,43 €

289.191,43 €

S. Bernardo

55.910,00 €

0,00 €

55.910,00 €

S. Jacinto

32.300,00 €

26.096,95 €

58.396,95 €

Vera-Cruz

30.420,00 €

18.326,00 €

48.746,00 €

TOTAL

709.087,50 €

368.733,40 €

1.077.820,90 €

TOTAL - 2004

929.860,00 €

283.089,31 €

1.212.949,31 €

-220.772,50 €

85.644,09 €

-135.128,41 €

Diferencial 04 - 05
%

-24%

30%

-11%

Pág. 79

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Pág. 80

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

5.4. - TAXAS E LICENÇAS

___________________________________________________________
ATENDIMENTO GERAL
O Atendimento Geral integra uma pluralidade de actividades, sendo as mais relevantes:
•

Renovação e licenciamento de 2.650 processos de Publicidade e Ocupação da
Via Pública;

•

Emissão de 214 Licenças de Condução das quais, 171 são renovações, 43
referem-se a 1.ª emissão de licenças e 109 dizem respeito a 2ª Vias de Licenças
de Condução;

•

Registo de 129 Ciclomotores e 2 Motociclos;

•

Emissão

de

479

guias

de

transferência

de

propriedade

de

ciclomotores/motociclos;
•

Concessão / emissão de 161 Horários de Funcionamento;

•

Emissão de 6.472 guias de receita referente a Rendas Sociais e Comerciais;

•

Emissão de 748 guias de receita relativo a Resíduos Sólidos;

•

Emissão de 1.879 guias de receita de Prolongamento de horário das Escolas
Básicas e Infantários;

•

Emissão de 253 guias de receita de Inspecção a Elevadores;

•

Emissão de 82 guias de receita relacionadas com a Caça (renovação e concessão
de carta de caçador, licenças de caça regional, nacional, maior e aquática e
exame para carta de caçador);

•

Emissão de 61 guias de receitas referente a Feiras (Agrovouga, Farav, Feira das
Velharias, Feira de Março, Feiras dos 28);

•

Emissão de 60 guias de Licenças Especial de Ruído;

•

Emissão de 71 guias de Licença de Funcionamento (recinto improvisados /
itinerantes, de espectáculos públicos, fogueiras / queimadas);

•

Emissão de 55 guias referente ao Licenciamento de Máquinas de Diversão;
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•

Emissão de 265 guias de receita relativo ao Cartão de Residente;

•

Emissão de 135 guias resultante de Cadernos de Encargos de Empreitadas e
Fornecimentos,

•

Emissão de 440 guias de Cemitérios (alvarás, concessão de terreno, inumações,
obras e transladações),

•

Emissão de 450 guias de receita de Transportes Escolares,

•

Emissão de 3.292 guias relativo a Certidões/fotocópias.

O Atendimento Geral foi responsável, em 2005, pela emissão de 20.773 guias de receita,
ascendendo a um total de 41.163.919,04€, correspondendo 94,80% do Total da Receita
Cobrada.

Receita Cobrada / Serviços Emissores
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00

Outros
Atendimento Geral

10.000.000,00
0,00

Desses 41.163.919,04€, 31.700.907,12 (77,01%) são de natureza corrente e 9.463.011,92€
(22.99%) de natureza de capital.
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Receita Cobrada pelo Atendimento Geral em 2005

35.000.000,
30.000.000,
25.000.000,
20.000.000,
15.000.000,
10.000.000,
5.000.000,
,

31.700.907,12

9.463.011,92

Receitas Correntes

Receitas de Capial

Numa análise da Receita, o Atendimento Geral no ano 2005, apresentou:

Receitas:

01-Impostos Directos

Valor em €

%

17.933.418,37

43,57%

02-Impostos Indirectos

352.283,22

0,86%

04-Taxas, Multas e Outras Penalidades

328.716,36

0,80%

05-Rendimentos de Propriedade

15.416,35

0,04%

06-Transferência Corrente

7.486.974,42

18,19%

07-Vendas de Bens e Serviços Correntes

5.496.956,22

13,35%

87.142,18

0,21%

09-Venda de Bens de Investimento

3.976.287,20

9,66%

10-Transferência de Capital

5.484.154,09

13,32%

2.570,63

0,01%

41.163.919,04

100%

08-Outras Receitas Correntes

15-Reposições não abatidas dos Pagamentos

Total das Receitas do Atendimento Geral - Ano 2005
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RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS NO ATENDIMENTO GERAL
As

Receitas

Correntes

totalizaram

31.700.907,12

€

(77,01%)

e

distribuíram-se

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

Valor em €

Impostos Directos

% Receitas Correntes

17.933.418,37

56,57%

Impostos Indirectos

352.283,22

1,11%

Taxas, Multas e Outras Penalidades

328.716,36

1,04%

15.416,35

0,05%

Transferência Corrente

7.486.974,42

23,62%

Vendas de Bens e Serviços Correntes

5.496.956,22

17,34%

87.142,18

0,27%

Rendimentos de Propriedade

Outras Receitas Correntes

31.700.907,12

Total das Receitas Correntes

100,00%

RECEITAS DE CAPITAL ARRECADADAS NO ATENDIMENTO GERAL
A Receita de Capital de 2005 do Gabinete de Atendimento ascendeu a 9.463.011,92€, (inclui
as RNAP de 2.570,63€), contribuindo maioritariamente as rubricas de Transferência de Capital
(57,95%) e Vendas de Bens e Investimento (42,02%).
Receitas Capital

Valor em €

% Receitas Capital

Venda de Bens de Investimento

3.976.287,20

42,02%

Transferência de Capital

5.484.154,09

57,95%

2.570,63

0,03%

Reposições não abatidas dos Pagamentos

Total das Receitas de Capital

9.463.011,92

100,00%
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5.5. - SALDOS SÍNTESE

___________________________________________________________

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Saldo da Gerência Anterior de Execução Orçamental

908.406,54 €

Saldo da Gerência Anterior de Operações de Tesouraria

456.799,04 €

RECEITA

Receitas Correntes

33.958.164,14 €

Receitas de Capital

9.463.011,92 €

Operações de Tesouraria

2.526.279,76 €

DESPESA

Despesas Correntes

27.913.757,98 €

Despesas de Capital

14.197.093,81 €

Operações de Tesouraria

2.297.861,65 €

SALDO PARA O ANO DE 2005

De Execução Orçamental

2.218.730,81 €

De Operações de Tesouraria

685.217,15 €

CORRENTES

CAPITAL

TOTAL

RECEITAS

33.958.164,14 €

9.463.011,92 €

43.421.176,06 €

DESPESAS

27.913.757,98 €

14.197.093,81 €

42.110.851,79 €
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5.6. - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

___________________________________________________________
No que respeita ao endividamento do município em 2005, o montante total de capital em dívida
de Médio e Longo Prazo sofreu um decréscimo de 2.956.812 €, fruto do montante total de
amortizações realizadas no exercício – 2.956.812 € e pelo facto de não ter sido utilizado
nenhum dos empréstimos contratados em 2005 para financiamento complementar dos projectos
cofinanciados pela Comunidade Europeia - Feder (Medida 1.8) e o Rateio 2005.

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

2004

61.230.063

60.682.246

53.437.448

2005

64.604.268

60.682.246

50.480.636

* Incluindo 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

2004

58.237.276

57.689.459

51.588.357

2005

61.611.481

57.689.459

48.908.908

* Excluindo o Empréstimo dos SMA
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No que respeita à capacidade de endividamento utilizada, o Município termina o ano de 2005 com uma taxa de utilização da capacidade de endividamento
fixada nos 86,21 %, passando no ano 2006 para o valor de 120,37 % fruto da descida significativa do valor dos investimentos municipais em 2005,
factor que condicionará o recurso ao crédito de médio e longo prazo no ano de 2006 através do Rateio, excepcionando-se o financiamentos previstos
na Lei do Orçamento do Estado de 2006.

Pág. 88

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

5.7. - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
DO ESTADO E DA

UNIÃO EUROPEIA

___________________________________________________________
Designação do Projecto

Comparticipação 2005

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro
Eixo I - Apoio aos Investimentos de Interesse Municipal e Intermunicipal
Drenagem de águas residuais domésticas da Freg. N.ª Sr.ª de Fátima
Drenagem de águas residuais domésticas da freg. de Nariz
Projecto saneamento de Azurva
Const. da passag. inferior do Centro PK 271,960 linha norte e plano centro
Construção do jardim de infância de Eixo
Pavimentação, saneamento e drenagem de águas pluviais na freg. de Cacia
Construção do centro cultural de Esgueira
Drenagem de águas residuais e domésticas das freg. de Eirol e Requeixo
Saneamento de Eixo
Reabilitação de arruamentos em S. Bernardo
Const. da passagem superior rodoviária PTT 1 s/ o Rio Novo do Príncipe
Reformulação da rede de saneamento de S. Joana- Bacia 163
Construção do sistema de águas residuais da freg.de Oliveirinha
Programa FORAL
Total

381.365,30 €
121.715,41 €
12.454,83 €
27.644,30 €
27.307,61 €
59.292,29 €
36.353,77 €
313.334,96 €
45.203,71 €
38.601,65 €
475.429,78 €
31.664,57 €
59.426,37 €
8.582,56 €
1.638.377,11 €

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
Instituto da Segurança Social, I.P.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco

20.548,54 €

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
Programa POMARIS - Centro - Acção 1.2

29.925,00 €

Ministério da Administração Interna
STAPE

79.736,10 €

Direcção Geral de Transportes Terrestres
Acordo de Aquisição de Veículos Pesados de Passageiros

120.384,00 €

Direcção Regional de Educação do Centro
Acordos de Colaboração

328.623,37 €

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Estágios Profissionais

68.568,35 €

Região Turismo Rota da Luz
Actividades Culturais

34.875,00 €
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Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvol. Regional
Direcção Geral das Autarquias Locais
Encargos com Transportes Escolares

58.711,00 €

Ministério do Ambiente
Instituto da Água

88.196,86 €

Associação de Municípios da Ria - AMRIA
Projecto SIG-RIA
Projecto AMBI-RIA
Projecto SECUR-RIA

13.346,41 €
597,66 €
519,57 €
Total

14.463,64 €

Instituto Português da Qualidade
Programa Metrologia

1.828,78 €

Ministério da Educação
PRODEP III - Programa de Desenvolv. Educativo para Portugal

127.582,93 €

Terra Nova - Cooperativa de Radiodifusão e Acção Cultural
Projecto PIAR

2.703,35 €

Universidade de Cadiz
Projecto Sal do Atlântico

5.800,26 €

Associação Aveiro Digital
Projecto MOBI-RIA
Projecto BIB-RIA
Serviços de Monitoria - CCB-TIC Diversos Projectos
Monitoria do Espaço Internet

7.219,69 €
42.834,15 €
1.240,00 €
5.000,00 €
Total

56.293,84 €

Município de Albergaria - a - Velha
Projecto Sal on Line

44.205,04 €

Pág. 90

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

6. - ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO - POR SECTOR
6.1. - EDUCAÇÃO

___________________________________________________________
A Divisão de Educação desenvolve acções diversificadas ao nível da Educação PréEscolar, Básica e Secundária.
A Educação pressupõe a criação de condições susceptíveis de respeitar a especificidade
de cada estabelecimento de ensino e de cada território educativo; objectivo só concretizável
num processo de atribuição gradual de autonomia que se salienta através do Projecto Curricular
do Agrupamento/Escola, Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades respectivos.
Existirá, assim, a garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o
progresso e a democratização da sociedade.
Assim, a Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro propõe-se contribuir para
um novo conceito de Escola e tem por competência (Organograma da C.M.Aveiro – apêndice nº
82 – II Série – nº 152 – de 2/07/1999:
 Garantir a representação da Câmara da Câmara Municipal em comissões,
delegações e ou outros grupos constituídos para a preciar matérias na sua
área de competência.
 Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos e protocolos de
cooperação com instituições educativas,

expressões organizadas

do

movimento associativo e outras entidades de interesse.
 Colaborar com a comunidade educativa municipal (conselhos directivos,
conselhos pedagógicos, associações de pais, etc.) em projectos e iniciativas
que potenciem a função social da escola.
 Elaborar estudos de planeamento da rede escolar, sua instalação e ampliação
de acordo com as necessidades locais específicas, tendo em vista a
optimização da utilização e economia de recursos, sempre em articulação
com os Departamentos de Planeamento e Obras Municipais.
 A Divisão de Educação compreende a manutenção de equipamentos e o
serviço de Acção Social Escolar.
O relatório de actividades de 2005 da Divisão de Educação apresenta--se estruturado
por ano económico.
1- PLANOS E PROJECTOS
Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Aveiro, em parceria com
Florinhas do Vouga e Centro Social de Azurva.
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Acção

de

Formação

“Brincando

se

vai

Longe”,

na

área

da

Prevenção

da

Toxicodependência, que aborda os conceitos de Toxicodependência, os agentes de
prevenção, as competências pessoais e sociais, a consolidação das competências
pessoais e sociais através de material ludico-pedagógico e a articulação dos
conhecimentos adquiridos, os conteúdos escolares e o ambiente escolar. Esta acção
de formação contou com a presença de cerca de 11 professores do 1.º ano do 1.º
ciclo do ensino básico dos Agrupamentos de Eixo, Aveiro e Esgueira, teve lugar na
EB 2, 3 de S. Bernardo e decorreu em Novembro, Dezembro de 2003 e Janeiro de
2004. Fez-se a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto escolar.
“Espaço Jovem” – actividade desenvolvida pelo Centro Social de Azurva, que consiste num
espaço destinado a jovens entre os 11 e os 18 anos e que regista uma frequência nas
actividades de cerca de 36 jovens. Neste espaço são desenvolvidos os Clubes “Mãos
à Obra”, “Clube da Fotografia e Cinema”, “Clube de Rádio” (que tem lugar na EBI
Eixo) e o “Clube dos Cibernautas”. Realiza ainda debates e acções de sensibilização
de e para Jovens.
“Prevenindo se Cresce” - Gabinete de Atendimento de Apoio a Adolescentes e Jovens. Este
Gabinete, que funciona na Casa Municipal de Juventude, pretende fazer
acompanhamento psicológico, individual ou em grupo, a adolescentes e jovens
menores de 18 anos. É realizado um trabalho de orientação e suporte das
respectivas famílias pela Psicóloga contratada, ao abrigo deste projecto, pelas
Florinhas do Vouga.
Reuniões com os parceiros – No

âmbito do Projecto referenciado concretizaram-se as

seguintes actividades:


Formação a decorrer na EB 2.3 João Afonso de Aveiro, com a duração de 25 horas, a
16 professores inscritos do 1º Ciclo que leccionam o 1º ano de escolaridade.



Reunião no IDT no 4 de Abril – Análise da possibilidade de prolongamento do Plano
Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Aveiro até Agosto de
2005.



Análise do PMPPTA tendo em conta os indicadores mensais das instituições, com
Divisões da CMA para propor alterações para próximo ano.



Apresentação do Plano Municipal aos Professores que frequentam a Acção de
Formação no Centro de Formação de Escolas José Pereira Tavares



Visita ao Espaço Jovem em Azurva



Reuniões com as Florinhas do Vouga



Entrega de declarações de parceria no IDT



Reunião na Comissão Social de Freguesia de Cacia, no grupo temático sobre
Toxicodependência e apresentação do Plano.



Actividades Lúdicas e Campo de Férias no Espaço Jovem, em Azurva.
O

Projecto terminou a 31 de Agosto de 2005.
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2- PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES
Conselho Municipal de Educação de Aveiro, em parceria com as entidades definidas em
Regulamento. Foram realizadas reuniões nos dias 2 de Junho para apresentação do regimento
de funcionamento e 16 de Junho para apresentação do documento preparatório da Carta
Educativa do Município de Aveiro; 13 de Julho apresentação da proposta do Redimensionamento
da Rede Escolar do Ensino Básico e 15 de Setembro apresentação à comunidade educativa
(Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias, Colégios e Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro e
do Programa de Actividades da Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros.
Apresentação em suporte de papel de exemplar do documento preparatório para recolha de
contributos por parte das Instituições representadas no referido Conselho.
Grupo de trabalho para a elaboração do Guia e Agenda 21 Escolar de Aveiro em parceria
com Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), Divisão de Ambiente, Divisão de
Juventude, CPCJ, SMA, Agrupamentos de Escolas de Cacia, S. Bernardo e Aveiro, FAPCAV,
AREARIA e CAE de Aveiro. Protocolo da Agenda 21 Escolar (ponto de situação pelo CAE de
Aveiro e FAPCAV – Federação de Associação de Pais do Concelho de Aveiro).
Foram realizadas as seguintes actividades:


Levantamento

de

projectos

de

Educação Ambiental

e fichas

de

co-

responsabilização.


Constituição de sub-grupos de trabalho para a execução do Plano de Actividades
2005.



Dia 21 de Fevereiro, 1, 22 e 30 de Março - Reuniões do sub-grupo de trabalho
para a organização do II Forum Infantil da Terra em Aveiro subordinado ao tema
“ Construir Cidadania: um contributo da Carta da Terra”, no dia 22 de Abril, no
Centro Cultural e de Congressos.



No dia 22 de Abril concretizou-se o II Fórum Infantil da Terra subordinado ao
tema “Construir Cidadania: um contributo da Carta da Terra” que contou com a
participação de cerca de 180 crianças de diversos estabelecimentos de ensino
do Município.



Nos dias 14 Julho, 28 Julho, 3 Agosto, 4 Agosto e 10 agosto realizaram-se
reuniões de preparação do Guia para a Agenda 21 Escolar de Aveiro, em formato
de CD-Rom.



No dia 6 de Setembro, no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro o Agrupamento de Escolas de Aveiro e as Associações de Pais
organizaram o Lançamento do Guia Infantil da Agenda21 Escolar de Aveiro.



Nos dias 12,13,14,16 e 19 de Setembro realizaram-se reuniões de organização
de textos e fotografias para a publicação do Guia para a Agenda 21 Escolar de
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Aveiro, em formato de CD-Rom para lançamento no dia 22 de Setembro,
durante as comemorações do Dia Europeu sem Carros. A Divisão de Educação
procedeu à distribuição dos CD por todas as Instituições do Município.


No dia 19 de Setembro acompanhamento ao Passeio de Cicloturismo com o
Agrupamento de Escolas de S. Bernardo.

RIA.EDU, em parceria com a Associação da Comunidade Educativa de Aveiro. Projecto
apresentado no âmbito do Aveiro Digital em que a Câmara Municipal de Aveiro se faz
representar através da Divisão de Educação na sua Comissão de Gestão que é constituída,
também, por três Centro de Formação de Escolas (Aveiro, Ílhavo e Águeda), dois Agrupamentos
de Escolas (Gafanha de Encarnação e Águeda) e o Centro de Área Educativa de Aveiro. Desde
Janeiro já foram realizadas 5 reuniões em cujas actas constam as tarefas desenvolvidas e a
desenvolver.
Tem por objectivos finais:
1. Comunidade solidária e interventiva na educação dos jovens (Novos modelos de
aprendizagem em cooperação)
2. Serviços úteis para a Comunidade Educativa (Caderneta do Aluno, Dossier
pedagógico, Conselho Municipal de Educação On-Line)
3. Quantificar nas TIC – a nível pessoal e profissional (Competências básicas, produção,
utilização pedagógica)
Pretende-se envolver 1200 famílias, 450 professores, 50 turmas; criar 800 cadernetas
On-line; 3 Câmara Municipais com Conselho Municipal de Educação On-line e que são Aveiro,
Ovar e Oliveira do Bairro.
Foram realizadas as seguintes actividades:


Apresentação do Quadro Interactivo Smart@Escolas – 23 de Maio.



Apresentação do Projecto na Câmara Municipal de Aveiro – 9 de Junho.



Reunião no dia 17 Junho – organização da exposição que decorreu no Parque de
Feiras e Exposições de Aveiro no âmbito da apresentação dos Projectos do Aveiro
Digital.



Reunião 1, 2 e 3 Julho – apresentação do Projecto e acompanhamento aos trabalhos
desenvolvidos durante a exposição no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.



Reunião dia 21 de Julho para apresentação da estrutura do documento da Carta
Educativa do Município de Aveiro para integração na Base de Dados para o serviço
do Conselho Municipal de Educação (on-line).



Reunião dia 22 Julho – avaliação e apresentação de proposta de trabalho para o
próximo ano lectivo.



Reunião no dia 27 de Setembro – operacionalização do Plano de Actividades para o
ano lectivo 2005/06.
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Reunião no dia 25 de Outubro – ponto de situação e prospectiva de execução do
projecto; procedimentos para a fase da avaliação; gestão financeira; Concurso
Ria.Edu Net Adventure.



Reunião dia 29 de Novembro – elaboração do regulamento do Concurso Ria.Edu Net
Adventure.

Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3º e 4º anos de Escolaridade/1º Ciclo do
Ensino Básico – Despacho nº 14753/2005 (2ª série) de 5 de Julho. Em parceria com a
Associação da Comunidade Educativa de Aveiro, 6 Agrupamentos de Escolas e Associações de
Pais. No desenvolvimento do programa a Divisão de Educação contribuirá para divulgar e
incentivar a adesão ao projecto; procede ao acompanhamento e desenvolvimento; articula com
os Agrupamentos de Escolas a disponibilização dos espaços físicos necessários; inventaria as
necessidades do transporte dos alunos que garantam o funcionamento das turmas e dá a
conhecer à Moveaveiro o inventário das necessidades de transporte que procede à organização e
disponibilização dos mesmos. O processo desenvolve-se desde o dia 3 de Outubro.

3– APOIO/ARTICULAÇÃO COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, ESCOLAS, JUNTAS DE
FREGUESIA, ASSOCIAÇÕES DE PAIS E OUTRIS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Carta Educativa. Em parceria com a Divisão de Arquitectura, Planeamento e Divisão de
Informação Geográfica. A Divisão de Educação está a elaborar o documento da Carta Educativa
que “é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de
edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de
educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos
recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada
município” – artigo 10ª, decreto-lei nº7/03 de 15 de Janeiro. Foi elaborada uma análise
demográfica com base em dados do Instituto Nacional de Estatística, actualizada a base de
dados do SIG Municipal relativa aos equipamentos escolares, estudo estatístico para índices
sociais e perspectivas de desenvolvimento; evolução do sistema educativo e redimensionamento
da Rede Escolar do Ensino Básico. Considera-se um documento em construção, pois pretende-se
que através de serviços (on-line) cada Instituição escolar proceda à actualização de dados no
âmbito do Projecto RIA.EDU.
Foram realizadas diversas reuniões com a equipa de trabalho (Divisão de Educação,
Planeamento e Informação Geográfica) para aprofundar e actualizar o documento nas
projecções demográficas e elaborar uma matriz de diagnóstico dos equipamentos escolares e
novas propostas. Reunião com Presidente e Vereadores para apresentação do trabalho
desenvolvido e das propostas.
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Reunião com Presidente da Câmara Municipal, Presidentes de Junta de Freguesia,
Presidentes dos Agrupamentos de Escolas e Presidentes das Associações de Pais, nos dias 8 e 10
de Março, para apresentação de propostas no âmbito do redimensionamento da Rede Escolar
concelhia.
Entrega de documentação síntese da Redimensionamento da Rede Escolar do Município
de Aveiro aos Agrupamentos de Escolas e Juntas de Freguesia.
A equipa de trabalho (Divisão de Educação, Planeamento e Informação Geográfica)
reuniu com os Vereadores para análise dos pareceres/propostas apresentadas pelos
Agrupamentos de Escolas e Juntas de Freguesia. Reunião com Presidente da Câmara Municipal
nos dias 11 de Abril na Junta de Freguesia de S. Bernardo, 13 de Abril na Comissão Social de
Freguesia da Glória, na Junta de Freguesia de Santa Joana, no dia 30 de Maio na Junta de
Freguesia de Esgueira, no dia 7 de Junho na EB1 de Vilar, para apresentação de propostas no
âmbito do redimensionamento da Rede Escolar concelhia, fundamentação e recolha de
pareceres.
Continuação da compilação de informação disponibilizada pelas diversas entidades
parceiras no Conselho Municipal de Educação de Aveiro e respectiva integração no documento
da Carta Educativa. Reunião no dia 21 de Julho com o representante da Universidade de Aveiro,
Professor Doutor Jorge Adelino Costa cujo contributo para o acompanhamento à elaboração do
documento final foi fundamental.
Reuniões nas Assembleias de Escola dos Agrupamentos de Escolas a Divisão de Educação tem
se feito representar nas reuniões de Assembleia de Escola que se realizam, trimestralmente,
nos Agrupamentos de Escolas de Esgueira, S. Bernardo, Eixo e Aveiro e nas Escolas Secundárias,
dando cumprimento às competências definidas para este órgão de gestão e administração das
escolas.
Reunião com Agrupamentos de Escolas do Concelho de Aveiro no dia 14 de Setembro dadas as
novas orientações do Ministério da Educação sobre a Escola a tempo inteiro – despacho nº 16
795/2005 (2ª série), de 3 de Agosto. Para monitorizar o processo eleitoral do pessoal docente a
integrar o Conselho Municipal de Educação de Aveiro e apresentação do Projecto RIA – Rede de
Intervenção de Aveiro da Divisão de Acção Social para a recolha de parceiros da comunidade
educativa.
Protocolos de Cooperação em parceria com Agrupamentos de Escolas, Instituições
Particulares de Solidariedade Social (Centro de Formação e Cultural da Costa do Valado e
Centro Paroquial e Social de Sta Eulália de Eirol) e Junta de Freguesia de S. Jacinto.
Numa perspectiva de desburocratização da Administração Pública foram estabelecidos
protocolos de cooperação no sentido da melhoria de eficácia e qualidade dos serviços prestados
junto da comunidade educativa.
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Auxílios Económicos – 2005/06 - São atribuídos subsídios para aquisição de livros e material
escolar e comparticipamos nos serviços de refeições e de prolongamento de horário, quando
cumpridos determinados requisitos. O prazo para apresentação de candidaturas a auxílios
económicos para o ano lectivo de 2005/2006 terminou a 9 de Junho de 2005, excepto para os
alunos que se matriculam pela 1.ª vez no pré-escolar ou no 1.º ciclo do ensino básico.
A Divisão de Educação tem prestado atendimento aos Pais e Encarregados de Educação
que necessitam de esclarecimento suplementar aquele que foi entregue por escrito nos
Agrupamentos de Escolas.
Componente de Apoio à Família - horário de funcionamento dos Jardins de Infância, serviço de
refeições e ocupação de tempos livres e necessidades de pessoal não docente, em parceria com
os Agrupamentos de Escolas e Departamento Jurídico
Foi elaborado o levantamento do horário de funcionamento dos Jardins de Infância e do
pessoal não docente a afectar no período de 5 de Setembro de 2005 a 15 de Julho de 2006 e
elaborados os processos de contratação de prestadores de serviços de animação sócioeducativa, assistentes de acção educativa, auxiliares de acção educativa e de serviços gerais
para Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo.
Procedeu-se ao levantamento dos locais onde serão fornecidas as refeições e
indicamos uma estimativa do número de refeições diárias a fornecer para abertura do concurso
público para o ano 2006.
Concurso Público de Refeições para os Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo do ensino
básico, em parceria com a Divisão Jurídica e Divisão Económico Financeira.
Através do Pelouro da Saúde um estágio profissional em nutricionismo foi possível
estruturar elementos importantes para complementar as normas técnicas do serviço de
refeições ao nível das ementas e qualidade das refeições. Foi realizada a recepção das
candidaturas das empresas de refeições e anulado o Concurso Público tendo-se procedido a um
ajuste directo para assegurar o serviço no início do ano. Realizaram-se deslocações às Escolas
que prestam o serviço de refeições para avaliação dos serviços prestados.
Em parceria com a Divisão Económica e Financeira, a Divisão de Educação preencheu os
formulários de candidatura ao apoio financeiro do Ministério da Educação para dar cumprimento
ao despacho nº 22 251/2005 (2ª série), de 25 de Outubro.
(Re)Encontro Distrital de Educadores de Infância, em parceria com a Coordenação Educativa
de Aveiro, no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos, no dia 27 de Maio. Foram
abordadas as seguintes temáticas: A família e a Educação; O Projecto Educativo; As (In)certezas
da Componente de Apoio à Família e a Educação Intercultural, uma inovação na Reforma do
Sistema Educativo.
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Educação e Ambiente, em parceria com a Federação Regional e Concelhia de Associações de
Pais nas actividades desenvolvidas, que se realizou no dia 4 de Junho.
Reuniões de encerramento do ano lectivo com Vereadora da Educação. 23 de Junho – Agrup.
Aveiro; 27 de Junho – Agrup. Arada; 28 de Junho – Agrup. Cacia; 29 de Junho – Agrup.
Oliveirinha; 30 de Junho – Agrup. Esgueira; 7 de Julho – Agrup. S. Bernardo e Eixo pretendemos
realizar a avaliação das actividades desenvolvidas e apresentação das actividades proposta para
o ano lectivo seguinte a integrar nos Planos Anuais dos Agrupamentos e recolha de sugestões
para melhoria da eficácia dos serviços . Participamos também em algumas festas de
encerramento do ano lectivo.
Dificuldades específicas de Leitura e Escrita (dislexias e disgrafias), em parceria com a
Equipa de Coordenação de Apoios Educativos de Aveiro Centro, no Grande Auditório do Centro
Cultural e de Congressos de Aveiro, no dia 12 de Dezembro. Foram abordadas as seguintes
temáticas: dificuldades de leitura e dislexias e dificuldades de escrita e disgrafias; despertar o
interesse em aluonos que não apresentam motivação para a leitura e a escrita e estratégias
promotoras de sucesso no âmbito de uma escola aberta à diversidade.
Serviços Administrativos - Na Divisão de Educação foram produzidas 89 Informações, 211
Ofícios e 48 Faxes.
4. COLABORAÇÃO COM OUTRAS DIVISÕES DA AUTARQUIA
Rede Social em parceria com a Divisão de Acção Social. Colaboração na elaboração da base de
indicadores do sistema de informação da Rede Social de Aveiro – Área da Educação – criada em
página de Internet:

www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial. Participação nas reuniões de

trabalho agendadas em sede da Comissão Local De Acção Social, nos dias 29 de Abril, 30 de
Maio, 15, 22 e 29 de Junho, 11 e 28 de Julho, 23 de Setembro e Comissão Social de Freguesia de
Requeixo, Oliveirinha, Cacia e S.Jacinto, respectivamente. Participação nas reuniões de
trabalho agendadas e integração no grupo de trabalho para a candidatura PROGRIDE.
Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré-Escolar (computadores e
software educativo) – PASI – Medida 2.1 “Acessibilidades”, em parceria com a Divisão
Económico-Financeira e DGSI, a Divisão de Educação actualizou os dados relativos ao número de
salas, alunos por Jardim de Infância e agrupamento respeitantes a 2005, para integrar os
formulários da candidatura.
Programa de apetrechamento informático das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
(computadores e software educativo) – medida 9 – Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Acção 9.1 – Apetrechamento Informático e Ligação à Internet e Intranets e Acção 9.2 –
Conteúdos Multimédia Educativos. Em parceria com a D.E.F. e D.G.S.I. foram adquiridos 149
computadores que estão a ser ligados à Internet através da rede sem fios, nas escolas, sendo
um por cada sala de aulas.
Obras nas Escolas, em parceria com a Divisão de Obras Municipais e Departamento de Serviços
Urbanos e Divisão de Arquitectura. Foram realizadas reuniões de planificação dos trabalhos de
obras a executar nos JI/EB1 do Município de Aveiro e visitas a todos os estabelecimentos de
ensino tendo sido elaborado pela Divisão de Educação um relatório de prioridades de
intervenção, conforme o solicitado superiormente. Foram acompanhados pelo Vereador da
Educação os Agrupamentos de Escolas de Cacia, S. Bernardo e Aveiro.
Inauguração do Jardim de Infância de Eixo, em parceria com o D.P.O.M. e D.S.U. A Divisão de
Educação colaborou nos preparativos para a inauguração e também na mudança de instalações.
O edifício foi inaugurado no dia 16 de Setembro.
Projecto Arqueolaria – Associação para a valorização e promoção do Património. Em parceria
com a Divisão de Património Histórico e Cultural e consiste na realização de um roteiro
temático interactivo que prevê a visita a sítios arqueológicos e centros actuais de produção
cerâmica. Planificação das actividades para o ano lectivo 2004/05 e calendarização das visitas.
Serviço de transportes escolares, em parceria com o Departamento Jurídico, Departamento de
Serviços Urbanos, Divisão de Informação Geográfica e Serviço de Transportes. A Divisão tem
feito reuniões de coordenação do serviço de transportes escolares para planeamento do ano
lectivo 2004/05 e com a seguinte ordem de trabalhos: Plano de transportes escolares;
Transporte de alunos do JI/EB1 de S. Jacinto na Transria; Transporte de alunos com
necessidades educativas especiais; SIG Municipal integração do plano de transportes;
Transportes de alunos às sedes dos Agrupamentos; Passes escolares e coordenação das visitas de
estudo estabelecendo os critérios de utilização do autocarro da CMA por parte dos
Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias.
Candidatura a construção, ampliação ou obras em equipamentos escolares, em parceria com
a Divisão Económico-Financeira

Elaboramos a informação e a memória descritiva para a

candidatura a construção do Jardim de Infância da Quinta do Simão.
Início do inventário dos bens móveis da Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a
Secção de Património Mobiliário e Cadastro da Divisão de Património. Inventário dos bens
móveis propriedade da Câmara Municipal de Aveiro localizados nas escolas do 1.º CEB e jardins
de infância do concelho de Aveiro.

Pág. 99

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Distribuição de bens móveis, em parceria com a Secção de Património Mobiliário e Cadastro da
Divisão de Património e Departamento de Serviços Urbanos. Distribuição de mesas, armários
metálicos, estantes e cadeiras para as escolas do 1.º CEB e jardins de infância do concelho de
Aveiro.
Projecto “Sénior+”, em parceria com a Divisão de Acção Social, participação nas iniciativas
agendadas.
Dia dos Avós, 26 de Julho, em parceria com a Divisão de Acção Social.
Ludoteca – Edifício Távora, em parceria com a Divisão de Acção Cultural. Colaboramos com a
Divisão de Acção Cultural no apetrechamento do espaço com mesas e cadeiras provenientes do
novo Jardim de Infância de Verdemilho.
Semana da Deficiência “Conversas na Escola. Histórias de Vida”, 9 Dezembro, em parceria
com a Divisão de Acção Social na Escola Secundária Mário Sacramento. A Divisão de Educação
colaborou com a organização e na divulgação da iniciativa.
Aniversário da Casa Municipal da Juventude, no dia 22 de Maio. Participação de um elemento
da Divisão de Educação na iniciativa.
Feira do Livro em parceria com a Biblioteca Municipal de Aveiro. A Divisão de Educação
participou na organização e nas actividades desenvolvidas pelos Agrupamentos de Escolas e
Escolas Secundárias, no dia 25 de Maio dedicado às Escolas e no dia 1 de Junho – Dia Mundial da
Criança. Neste dia, em parceria com a Federação Regional e Concelhia de Associações de Pais
realizou-se uma homenagem a uma estatueta restaurada e dedicada à Criança que foi colocada
pelo Dr. Rogério leitão, primeiro Presidente da CONFAP em 1979.
Análise e levantamento das actividades da Divisão de Educação a integrar nas Grandes
Opções do Plano para 2005, em parceria com o Departamento Económico Financeiro.
Integração dos dados na base disponibilizada.
Delegação de Competências da Chefe de Divisão de Educação em parceria com a Divisão de
Recursos Humanos e Gabinete Jurídico. A Divisão de Educação analisa as necessidades de
pessoal não docente nos estabelecimentos de Ensino, faz a gestão das faltas e avaliação
(entrega, recolha e análise das fichas de notação anual).
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5. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Plano Interno de Formação 2005, em parceria com o PFQRH.
Formação da Equipa da Divisão de Educação
Nome do Funcionário

Anabela Saraiva

Acção de Formação

Local

Cartas Educativas

U. Aveiro

Gestão de Tarefas e Fluxos de Informação – Outlook –

CESAE/AMRIA

1ª edição

Datas

25 Fevereiro
31 Março e 1 de
Abril

Conferência Europeia da Educação

U. Aveiro

7 e 8 de Abril

Estratégias de Participação Social – um processo

IPJ

18 de Abril

CCCAveiro

9 de Junho

Sistemas de Gestão Documental – Acção nº 2

AIRC Coimbra

14 de Junho

Regime Disciplinar na Administração pública

AMRIA

educativo na Imp. A21 Escolar
Sessão de Divulgação de Projectos
Aveiro- Digital (Oradora)

14 a 18 de
Novembro

António Direito

Conferência Europeia da Educação

U. Aveiro

7 e 8 de Abril

Acess Inicial

CESAE/AMRIA

6 e 7 de Junho

Sessão de Divulgação de Projectos Aveiro Digital

CCCAveiro

Acess Intermédio

CESAE/AMRIA

Competências Básicas em Tecnologias da Informação

AMRIA

14 de Julho

Gestão Técnica de Recursos Humanos

AMRIA

24 a 28 de

Worshop -Jornada de Educação pela Arte

Teatro Aveirense

13 Janeiro

Acess Inicial

CESAE/AMRIA

9 de Junho
4,5 e 6 de Julho

Outubro
Carla Rodrigues

Centro

Atendimento

Toxicodependentes

de

S.

28 Fev. e 1 Março
3 e 4 Março

Bernardo
Conferência Europeia de Educação

U. Aveiro

7 e 8 de Abril

Novas competências das Autarquias Locais

AMRIA

4,5,6 de Abril

Acess Intermédio

CESAE/AMRIA

10,11 e 12 Out.

Higiene e Segurança no Trabalho

D.S.U.

7, 8, 9, 10 E 11

Folha de Cálculo Excel – Iniciação

CESAE/AMRIA

14 e 15 Fevereir

Regime Jurídico de férias, faltas e licenças

AMRIA

26 a 29 de Abril

Novembro
Carla Silva
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Sessão de divulgação de Projecto de Aveiro Digital

CCCAveiro

9 de Junho

Sistema de Gestão Documental

AIRC Coimbra

14 de Junho

Novas competências das Autarquias Locais

AMRIA

Apresentação de Informação Powerpoint

CESAE/AMRIA

09 a 11 de Maio

Competências Básicas em Tecnologias da Informação

CESAE/AMRIA

25 de Maio

Base de Dados Access Iniciação

CESAE/AMRIA

6 e 7 de Junho

Sessão de Divulgação de Projectos da Aveiro Digital

CCCAveiro

09 de Junho

Sistema de Gestão Documental

AIRC Coimbra

17 de Junho

CCCAveiro

30 Setembro

CCCAveiro

17 e 18 de

17 a 19 de
Outubro

Patrícia Maranha

Absentismo e Abandono Escolar
Fórum "Inclusão e Participação Comunitária

Outubro
Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho

D.S.U.

21 a 25 de
Novembro

6. – ATENDIMENTOS E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESPECTIVOS ORÇAMENTOS
Atendimentos com Vereadora e Vereador da Educação
DATA
16 de Fevereiro

ASSUNTO
Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas L.da

2 de Março

Equipa de Coordenação de Apoios Educativos e Centro de Formação de Escolas José Pereira

9 de Março

Coordenação Educativa de Aveiro – Feira de Formação Vocacional

14 de Março

Recepção no Salão Nobre a alunos da Universidade de Ghent – Bélgica

16 de Março

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Eixo – Campo de Férias

Tavares

6 de Abril

Universidade de Aveiro – Departamento de Ciências da Educação – Drª Rosinha Madeira

14 de Abril

Recepção a Alunos e Professores do Program Sócrates Erasmus – Escola Profissional de Aveiro

20 de Abril

Federação Distrital e Concelhiade Associações de Pais – Seminário “Educação e Ambiente”

26 de Abril

Associação de Pais da EB1 Glória – apresentação e pedidos diverso
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18 de Maio

Projecto Dança Criativa

22 de Junho

Ensino Recorrente, Junta de Freguesia da Glória – pedido de espaço para turma de 3º ciclo.

6 de Julho

Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro – Carta Educativa e
Componente de Apoio à Família.

27 de Julho

Associação de Pais da Escola Secundária José Estevão – pedido de apoio para publicação de

18 de Agosto

Participação na reunião promovida pela Direcção Regional de Educação do Centro com os

Anuário.
Agrupamentos de Escolas, para a organização do ano lectivo 2005/06.
13 de Setembro

Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Cabeço – Sarrazola
Transporte dos alunos

20 Setembro

Pais e Encarregados de Educação e Educadoras de Infância do Jardim de Infância de Santiago –
pedido de obras.

21 de Setembro

Empresa Habiecológica para apresentação de equipamentos de aquecimento para as escolas.

Dia 1 de Novembro –

Sindicato de Professores da Região Centro para recolha de informação sobre o prolongamento

Dia 14 de Novembro

Movimento da Escola Moderna – pedido de espaço no Salão Cultural.

Dia 5 de Dezembro -

Agrupamentos de Escolas de Cacia, Eixo e Esgueira para avaliação do Espaço +, promovido

Dia 6 de Dezembro –

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro para

de horário das escolas do 1º ciclo.

pela Casa Municipal da Juventude.
apresentação do Projecto Ciência Viva.

Descrição de actividades desenvolvidas e respectivos orçamentos tendo por base as
Informações e requisições internas de 2004 da Divisão de Educação:

Actividades

Orçamento

Material de desgaste – secção de Aquisições

Foram produzidas 15 requisições internas para material

Aquisição de bilhetes – transporte de alunos para actividades diversas

Foram produzidas 15 requisições internas

de desgaste
1.538,71 €
Protocolo com Agrupamentos de Escolas

S.Bernardo – 31.434,24 €

Informação nº10/2005 aprovada em RC, 28 de Fevereiro

Oliveirinha – 23.902,36 €
Esgueira – 22.618,36 €
Eixo – 22.144,50 €
Cacia – 23.827,37 €
Aveiro – 46.883,57 €
Aradas – 21.064,32 €

Aditamento à Informação nº 10/2005

Aradas – 9.000 €

Actualização de despesa com água e electricidade das escolas

Aveiro – 17.500 €
Oliveirinha – 3.000 €
S. Bernardo – 8.500 €
Eixo – 500 €

Protocolo com o Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado

2.037,60 €
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Protocolo com Junta de Freguesia de S. Jacinto

7.085,20 €

Protocolo com o Centro Paroquial de Sta Eulália de Eirol

4.795,68 €

Contração de Pessoal Auxiliar em regime de prestação de serviços
Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências
Concurso Público de Refeições 2005

Da Informação Nº48 a 64/2005 da DE de 03/08
3.582,83 €
440.000 €
s/IVA

Campo de Férias – Associação Pais Eixo
Auxílios Económicos – 2005

317,20 €
Aradas – 2.214,82 €
Aveiro – 5.237,75 €
Cacia – 2.753,56 €
Eixo – 2.753,56 €
Esgueira – 2.424,33 €
Oliveirinha – 5.656,77 €
S. Bernardo – 6.285,30 €

Guia e Agenda21 Escolar de Aveiro – Publicação de CD-Rom

2..443,60 €
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6.2 - CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E JUVENTUDE
__________________________________________________________________________

6.2.1. DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
O presente relatório pretende descrever as actividades realizadas pela Divisão de Acção
Cultural, avaliar as mesmas e tecer considerações críticas de forma a melhorar acções futuras.
Assim, neste relatório podemos ver quais as acções de âmbito cultural (música, teatro,
exposições, dança, etc.) propostas e realizadas por esta Divisão, que tiveram como objectivo a
dinamização cultural do Concelho de Aveiro.
De forma a podermos consultar mais rapidamente as actividades desenvolvidas, estruturamos o
relatório por meses.

JANEIRO
Gestão da agenda cultural na página da Internet da Câmara
Actualização, constante, da Agenda Cultural na página da Câmara na Internet, através dos
dados enviados pelas Associações, por outras Divisões desta Autarquia e por outras entidades.

Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.
Com a informação recolhida no mês anterior foi editada atempadamente, pela primeira vez, a
Agenda Cultural do ano de 2005.

Carta Cultural do Concelho
Realização do primeiro dos debates promovidos no âmbito da Carta Cultural e dedicado ao tema
“Comunicação e Cultura”, no Pequeno Auditório do C.C.C.A., com a presença de vários
elementos das Direcções das Associações Culturais e tendo como convidados o Dr. Rui Moreira
do Gabinete de Marketing da Fundação de Serralves e do Ex-Vereador da Cultura da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Carlos Martins. No referido debate foram apresentadas
duas experiências de sucesso, pelos intervenientes acima citados.
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Apoio ao projecto “Aveiro de A a Z”, promovido pela Divisão de Museus e Património Histórico
Apoiámos a montagem das exposições a realizar nas Freguesias e a calendarização das mesmas.

Museu da República Arlindo Vicente
Durante o mês foram executadas diversas tarefas conducentes à abertura do Museu. Como tal,
continuámos, ao longo do ano, o processo de inventariação e de digitalização da colecção e
realizámos contactos e reuniões com os Comissários para a definição do Programa Museológico.

Exposição “Figuras do Teatro de Sombras” – na Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição supracitada, organizada pelo Museu de Aveiro e integrada
no Programa “Temporada da China”, que decorreu de 14 de Janeiro a 6 de Março e contou com
1374 visitantes.

VII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
Início de todo o processo de preparação deste evento (contactos com artistas, convites aos
elementos do júri, elaboração do dossier de mecenato, …) e realização da conferência de
imprensa de apresentação do evento.

FEVEREIRO
Gestão da agenda cultural na página da Internet da Câmara
Actualização, constante, da Agenda Cultural na página da Câmara na Internet, através dos
dados enviados pelas Associações, por outras Divisões desta Autarquia e por outras entidades.

Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.
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Largada de Caretos
Apoiámos logisticamente esta actividade/digressão promovida pelos alunos do Curso de
Animação da Escola Profissional de Trancoso, e que se realizou no dia 2.
O Percurso teve início no Museu da República Arlindo Vicente, prolongou-se pela Avenida Dr.
Lourenço Peixinho, Ponte-Praça e Rua Direita e terminou na Praça Marquês de Pombal.
Este espectáculo teve na sua base o Careto transmontano, uma figura carnavalesca e infernal
que brota do submundo com “ânsias de subversão”.
Como manda a tradição, a apresentação teve a forma de largada, com quarenta Caretos a
percorrer em grupos as ruas de Aveiro, gerando confusão e surpresa no público, com quem
interagiu.

Folia na Ria
Este projecto, com base nos ritos e tradições pagãs portuguesas, pretendeu colocar o Entrudo
Aveirense como um dos mais originais e divertidos Carnavais do país.
A festa decorreu no dia 7, pelas 22:00h, e teve como cenário o Canal do Côjo, entre o Fórum
Aveiro e o Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, tendo iniciado com um desfile que
integrou mais de cem figurantes/actores provenientes das Associações Culturais Aveirenses e
utilizou doze moliceiros espectacularmente cenografados.
Esta acção recorreu a um guarda-roupa de impacto cénico e visual, iluminação cuidada e
sonorização do ambiente.
Imediatamente a seguir ao desfile, numa tenda próxima, houve música e animação pela noite
dentro.

Atelier de máscaras
No dia 5, realizámos um atelier de máscaras, em parceria com a Associação Juvenil de
Requeixo, onde apelámos à criatividade e imaginação das crianças da freguesia.

Exposição “Recebendo Alegremente a Primavera” – na Galeria da Capitania
Apoiámos a montagem da exposição supracitada, organizada pelo Museu de Aveiro e integrada
no Programa “Temporada da China”, que decorreu de 11 de Fevereiro a 27 de Março e foi
visitada por 2856 pessoas.
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Exposição de Pintura “Alice” - na Galeria Morgados da Pedricosa
Apoiámos a montagem da exposição de António Bronze, que decorreu entre os dias 19 de
Fevereiro e 19 de Março.

MARÇO
Gestão da agenda cultural na página da Internet da Câmara
Actualização, constante, da Agenda Cultural na página da Câmara na Internet, através dos
dados enviados pelas Associações, por outras Divisões desta Autarquia e por outras entidades.

Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Inauguração da Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
No dia 6 de Março foi inaugurado um novo espaço de cultura na cidade de Aveiro.
Neste dia foram também assinados os Protocolos de cedência de espaços com as Associações
Culturais cuja sede social passou a ser neste Edifício.
Reconhecendo a importância do papel desempenhado pelas estruturas associativas no fomento
e incremento das actividades culturais, a Câmara Municipal de Aveiro colocou ao dispor, neste
mesmo dia, o Gabinete de Apoio às Associações Culturais (G.A.A.C.), cujos objectivos principais
são o de contribuir para aprofundar a eficácia do movimento associativo através da prestação
de apoio técnico diverso às associações, e o de regular o relacionamento entre o Poder Local e
o movimento associativo.

Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
Com a inauguração deste espaço, tornou-se possível a disponibilizar vários espaços polivalentes
para realização de diversas actividades culturais.
Assim, iniciámos a gestão dos espaços acima citados.
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XV Campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas
Concretizámos todo o apoio logístico para realização da 2ª fase do XV Campeonato da Liga
Galega de Bandas de Gaitas.
O Município de Aveiro foi palco da 2ª Fase do XV Campeonato da Liga Galega de Bandas de
Gaitas, nos dias 19 e 20.
Neste evento participaram Bandas de Gaitas dos mais distintos lugares da Península Ibérica,
tendo reunido cerca de cinco mil músicos, em representação de mais de uma centena de
Bandas, entre as quais, a Associação Musical e Cultural de São Bernardo.
O programa incluiu um desfile de Bandas de Gaitas, o lançamento de um livro intitulado
“Cantares da Cega do Covelo”, do Professor Xosé Luís Foxo, exposições de Gaitas de Foles,
entre outros.

Concerto Coral
Com a participação do Grupo Coral Capela Antiqua e o Coro de Santa Joana, organizámos um
concerto coral integrado nas festas da Semana Santa, e que decorreu no dia 23, na Igreja da
Vera Cruz.

Exposição do Museu Internacional de Cornamusas (Ourense) – na Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição supracitada, no âmbito do XV Campeonato da Liga Galega
de Bandas de Gaitas, com início a 19 de Março e fim a 10 de Abril e contou com a visita de 1243
pessoas.

Apoio ao projecto “Sénior Mais”, promovido pela Divisão de Acção Social
Integrado nas comemorações do “Dia Mundial da Floresta”, no dia 21, realizámos diversos
ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e bolas de malabarismo.

Apoio ao projecto “Aveiro de A a Z”, promovido pela Divisão de Museus e Património Histórico
Apoiámos a montagem da exposição “Gentes e Costumes”, que esteve patente na Junta de
Freguesia de São Jacinto, entre os dias 12 de Março e 3 de Abril.
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Encontro da IRIS – Associação Sul Europeia para a Criação Contemporânea
Apoiámos logisticamente a organização deste Encontro de Directores e Programadores de
Teatros do Sul da Europa (Portugal, Espanha, França e Itália), que decorreu de 31 de Março a 2
de Abril, no Teatro Aveirense, e que contou com a presença de largas dezenas daqueles
profissionais da cultura.

ABRIL
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Carta Cultural do Concelho
No dia 2, realizou-se o segundo dos debates promovidos no âmbito da Carta Cultural do
concelho, com as Associações Culturais de Aveiro, cujo objectivo principal foi a definição das
formas de apoio às actividades e informação sobre a constituição da futura Comissão Municipal
de Interesse Cultural.
Durante este encontro foi também apresentado o Curso de Formação de Agentes Culturais,
destinado a jovens Dirigentes associativos.

Exposição da Associação de Apoio ao Imigrante – no Salão Cultural da Casa Municipal da Cultura
– Edifício Fernando Távora

Apoiámos a montagem de uma exposição sobre o Holocausto, que decorreu entre os dias 25 de
Abril e 2 de Maio

Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro – Galeria da Capitania de Aveiro
Apoiámos a montagem da Exposição “Universo Urbanístico Português”, inaugurada a 9 de Abril e
patente até 3 de Maio.
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Exposição realizada na “Feira de Março”
Apoio à montagem de uma exposição realizada durante a Feira de Março

Exposição “Todos Nós Animais” - na Galeria Morgados da Pedricosa
Apoiámos a montagem da exposição de Graça Marto, que decorreu entre os dias 9 de Abril a 3
de Maio.

Apoio ao projecto “Aveiro de A a Z”, promovido pela Divisão de Museus e Património Histórico
Apoiámos a montagem da exposição “Gentes e Costumes”, que esteve patente na Junta de
Freguesia de Nariz, até 3 de Abril.

Apoio ao projecto “Aveiro de A a Z”, promovido pela Divisão de Museus e Património Histórico
Apoiámos a montagem da exposição “Gentes e Costumes”, que esteve patente na Junta de
Freguesia de São Bernardo, entre os dias 9 de Abril e 1 de Maio.

Apoio ao projecto “Sénior Mais”, promovido pela Divisão de Acção Social
Realizámos diversos ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e bolas de
malabarismo.

MAIO
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Curso de Formação de Agentes Culturais
No sentido de qualificar os recursos humanos perante os diversos desafios que se apresentam
hoje às associações propusemo-nos realizar o Curso de Formação de Agentes Culturais que
iniciou em Maio, de forma a elevar o nível de competência na moderna gestão associativa.
Com este curso pretendemos permitir a aquisição de competências e conhecimentos que
conduzam à compreensão dos processos que ocorrem entre indivíduos em situação grupal. Fazer
compreender a importância das técnicas de comunicação e animação na dinamização das
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associações. Adquirir competências ao nível da elaboração, condução e avaliação de projectos.
Dotar os participantes de conhecimentos sobre contabilidade, marketing cultural. Sensibilizar
para as novas tecnologias da informação e da comunicação e elaborar novos projectos
dinamizadores das associações.
As sessões decorreram ao sábado de tarde, entre as 14:00h e as 18:00h, tendo tido início no dia
7 de Maio, prolongando-se até 9 de Julho.

Exposição “Encontros – Vasco Branco e Júlio Resende ”
Apoiámos a montagem da referida exposição, que esteve patente de 7 de Maio a 5 de Junho, na
Galeria dos Paços de Concelho. Esta exposição também esteve patente na Morgados da
Pedricosa, organizada pelo Aveiro Arte.

Apoio ao projecto “Dia da Família”, promovido pela Divisão de Acção Social
No dia 15 realizámos diversos ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e
bolas de malabarismo.

Apoio ao Aniversário da Casa Municipal da Juventude, promovido pela Divisão de Juventude, no
dia 22 de Maio
Realizámos diversos ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e bolas de
malabarismo.

Aveiro em Festa
Preparação e concretização do Programa "Aveiro em Festa" (que inclui as Festas da Cidade e a
Animação da Feira do Livro), projecto de animação cultural da cidade que decorrerá de Maio a
Agosto.
Programa:
Mês /Dia

Actividades
FESTIVAL DE FOLCLORE

8 de Maio
(Domingo)

15:00h Rossio
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia
Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe
RANCHO FOLCLÓRICO NOSSA SENHORA DA NAZARÉ RANCHO FOLCLÓRICO DO BAIXO
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VOUGA
GAITEIROS DE LISBOA
11 de Maio
(Quarta)

22:00h – Rossio

Sessão de fogo de artifício
23:45h- Rotunda do Marnoto

14 de Maio

BANDA AMIZADE

(Sábado)

21:30- Rossio
ENCONTRO DE COROS DE AVEIRO
21:30h- Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
Coro do Conservatório de Música de Aveiro

18 de Maio
(Quarta)

Coral São Pedro de Aradas
Grupo Coral A Cantata do Clube PT
Coral Vera Cruz
Orfeão Universitário
Coral Polifónico
Coro de Santa Joana
INAUGURAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO
PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL

Apontamento musical e dança das fitas pela Escola EB 2 3 João
Afonso de Aveiro no âmbito do projecto Redescobrir Aveiro
Praça Marquês de Pombal
15:00h

21 de Maio
(Sábado)

EXPOSIÇÃO “REDESCOBRIR AVEIRO” pela Escola EB 2 3 João Afonso de
Aveiro no âmbito do projecto Redescobrir Aveiro (de 21 de Maio a 5 de
Junho)
16.30h – Casa da Cultura Rés Chão

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
Praça Marquês de Pombal
Das 16:00 às 21:30h

TEATRO DOM ROBERTO PELO TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO

Pág. 113

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Praça Marquês de Pombal
18:00h

Apresentação do livro “Gente que dói – O Conflito Basco por quem o
vive” de Vitor Pinto Basto Apresentado por Júlio Magalhães
Praça Marquês de Pombal
21:00h

RePercurssão Poética – Leitura de poemas com acompanhamento
musical por David Costa, Jorge Ferreira e João Tiago
22.00h - Praça Marquês de Pombal
Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
Praça Marquês de Pombal
18:00h

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
22 de Maio
(Domingo)

Praça Marquês de Pombal
21:00h

APRESENTAÇÃO DE UM LIVRO DE ONDJAKI
21:00h – Praça Marquês de Pombal

Orquestra de metais e percussão e Banda de Gaitas da Associação
Musical e Cultural São Bernardo
22.00h – Praça Marquês de Pombal
Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h
23 de Maio
(Segunda)

Comunidade de Leitores
Pela Livraria O Navio de Espelhos
Praça Marquês de Pombal
21:30 Horas

24 de Maio

Combo Tranish pela Escola de Música Riff

(Terça)

18:00h
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Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h

Gorgeous, Gorgeous, Jorges
Recital de Poesia e outras Histórias, por Cláudia Statmiller e Kitty
Furtado
Praça Marquês de Pombal
21:30 Horas
Os Contos de Hans Christian Andersen no âmbito do bicentenário do
seu nascimento
10:00h, 11:00h, 15:00h e 16:00h

Quarteto de Saxofones do Conservatório de Música de Aveiro
17:00h
25 de Maio

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa

(Quarta)

Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
15.00h e 21:00h

Apresentação e leitura de poemas do livro “A NUVEM PRATEADA DAS
PESSOAS GRAVES” de Rui Costa
Prémio de poesia Daniel Faria
Praça Marquês de Pombal
22.00 Horas
Combo Bluebird pela Escola de Música Riff
18:00h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
26 de Maio

Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro

(Quinta)

21:00h - Praça Marquês de Pombal

A prosticulta – Leitura encenada de um conto de Woody Allen por
David Costa e Jorge Ferreira
21:30h - Praça Marquês de Pombal
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Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
27 de Maio
(Sexta)

21:30h - Praça Marquês de Pombal

Apresentação do Livro “Uma sombra laranja tigre” de Afonso de
Melo – Apresentado por Rui Baptista
21:30h - Praça Marquês de Pombal
Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
das 16:00h às 21:30h - Praça Marquês de Pombal

28 de Maio
(Sábado)

“O discurso poético em Aveiro” leitura de poemas de poetas
aveirenses pelo Grupo Poético de Aveiro
18:00h - Praça Marquês de Pombal

Apresentação do Boletim Comemorativo dos 50 anos do CineClube de
Aveiro
21:30h - Praça Marquês de Pombal
Apresentação do Livro “As mulheres visíveis” –Antologia de poemas
sobre mulheres de António Jacinto Pascoal
16:00h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
29 de Maio
(Domingo)

18:00h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h - Praça Marquês de Pombal

Orquestra de Câmara da Tuna de Santa Joana
21:30h - Praça Marquês de Pombal
Quarteto de Trompas do Conservatório de Música de Aveiro
30 de Maio
(Segunda)

18:30h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
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21:00h - Praça Marquês de Pombal

Serão de leituras pela livraria O Navio de Espelhos
21:30h - Praça Marquês de Pombal
Combo Combosco pela Escola de Música Riff
18:00h- Praça Marquês de Pombal
31 de Maio
(Terça)

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h- Praça Marquês de Pombal
Exposição dos adereços apresentados no concurso para a Dramatização
da História da Carochinha
10:00h – Casa da Cultura – Rés do Chão

Ateliers diversos, aula de aeróbica, torneio de ping pong, torneio de
xadrez, tabelas de basket, torneio de matrecos.
Das 10.00h às 18.00 h - Praça Marquês de Pombal

Dramatização da História da Carochinha pelos Alunos do Curso de
Animação Social da Escola Secundária Homem Cristo
1 de Junho

10:30h e 14:30h - Praça Marquês de Pombal

(Quarta)
Conversas ao fim da tarde com Carlos Henrique Escobar sobre
Filosofia pela Livraria O Navio de Espelhos
19:00h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
16.00h e 21:00h - Praça Marquês de Pombal

Pessoa vs Pessoa por David Costa e Jorge Ferreira
21:30h - Praça Marquês de Pombal
2 de Junho
(Quinta)

Combo Sugar pela Escola de música Riff
18:00h - Praça Marquês de Pombal
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Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h - Praça Marquês de Pombal
Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
3 de Junho
(Sexta)

21:30h - Praça Marquês de Pombal

Serão de contos por Carles Garcia Domingo pela Livraria O Navio de
Espelhos
21:30h - Praça Marquês de Pombal
Actuação dos alunos da Escola EB 2 3 João Afonso de Aveiro
17:00h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
das 16:00 às 21:30h - Praça Marquês de Pombal
4 de Junho
(Sábado)

“CONTOS

DO

MUNDO”

PELO

BASEADO NOS CONTOS DE HANS

TEATRO

DE

MARIONETAS

DE

LISBOA (ESPECTÁCULO

CHRISTIAN ANDERSEN)

18:00h - Praça Marquês de Pombal

“A Liberdade que temos” poesia, música, multimédia e movimento
pelo Colectivo de Teatro Zumbido
21:30h - Praça Marquês de Pombal

Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
18:00h - Praça Marquês de Pombal

5 de Junho
(Domingo)

Hora do Conto – Homenageando Hans Christian Andersen por Teresa
Nogueira da Biblioteca Municipal de Aveiro
21:00h - Praça Marquês de Pombal

TUNA DA SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA
21:30h - Praça Marquês de Pombal
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“Aveiro em Festa 2005”
10 de

“A Sala da Brincadeira” pelo grupo Eiranças – Folclore Regional das

Junho

Beiras

(Sexta)

22.00 h – Praça da República
“A Porca” – Espectáculo de Rua
Das 10.00h às 12.00h e das 15:00h às 17:00h– Rossio

11 de

Coral Vera Cruz

Junho

21.30h – Centro Social e Cultural de Verba – Nariz

(Sábado)
Concerto Comemorativo do aniversário do restauro do órgão do coro
alto do Museu de Aveiro
21:30h - Museu de Aveiro
12 de
Junho
(Domingo)
15 de
Junho
(Quarta)

“A Porca” – Espectáculo de Rua
Das 10.00h às 12.00h e das 15:00h às 17:00h– Rossio

“Veles e Vents”- Espectáculo de Rua pelos Xarxa teatre
22.00h – Cais da Fonte Nova

17 de

GNR

Junho

22.00 h - Cais da Fonte Nova

(Sexta)
24 de
Junho
(Sexta)

Adriana Calcanhoto
22.00 h - Cais da Fonte Nova
Cerimónia Militar no âmbito das Comemorações do 53º Aniversário
da Força Aérea Portuguesa

2 de Julho
(Sábado)

Frente ao Centro de Congressos

Recital de Poesia
“O fado na poesia”
22:00h-Claustros da Igreja da Misericórdia

7 de Julho
(Quinta)
8 de Julho

Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band –
22.00 h - Cais da Fonte Nova
“O Regresso de Pepino” – Teatro de Rua pelo Teatro Regional da Serra
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(Sexta)

de Montemuro
22.00 h – Praça da República

9 de Julho
(Sábado)

“Musa ao Espelho” - Recital de Poesia e Música
22.00 h - Escadarias do Antigo Turismo

12 de
Julho

Combos pela Riff

(Terça)
16 de

Banda da Região Militar do Norte no âmbito das Comemorações dos 70

Julho

anos do Inatel

(Sábado)
22 de
Julho
(Sexta)
23 de
Julho
(Sábado)
30 de
Julho
(Sábado)
31 de
Julho

22.00 h - Cais da Fonte Nova
Jane Monheit
22.00 h - Cais da Fonte Nova

Juan de Marcos Afro Cuban All- Stars
22.00 h - Cais da Fonte Nova
Regata de Moliceiros

Espectáculo de Dança pela Companhia de Dança de Aveiro
22.00h Cais da Fonte Nova
Regata de Moliceiros

(Domingo)
1 de
Agosto
(Segunda)

Madredeus
22.00 h - Cais da Fonte Nova

JUNHO
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.
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Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro – Salão Cultural da Casa Municipal da Cultura –
Edifício Fernando Távora
Apoiámos a montagem da Exposição “Habitar Portugal”, que esteve patente durante todo o
mês.

Carta Cultural do Concelho
No dia 8, realizou-se a 1ª reunião da Comissão Municipal de Interesse Cultural, onde
apresentámos o projecto do Regulamento de Apoio às Actividades Culturais.
Este Regulamento surgiu no seguimento da Política Cultural Autárquica que pretende
horizontalizar as decisões – “governância”, colaborar nas acções e decisões e transparência na
decisão da atribuição de dinheiros públicos.
Assim, o Regulamento apresentado pretende definir os critérios para atribuição dos apoios
(financeiro, técnicos, material e logístico) a conceder às Associações Culturais.

Apoio ao projecto “Waterwalk”, promovido pela Divisão de Desporto, no dia 5 de Junho
Realizámos diversos ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e bolas de
malabarismo.

Curso de Formação de Marinheiros
Apoiámos à realização deste Curso, promovido pela Associação dos Amigos da Ria e do Barco
Moliceiro, que decorreu entre 25 Junho e 16 Julho no 3º piso da Casa Municipal da Cultura –
Edifício Fernando Távora.

JULHO
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Apoio ao projecto “Sénior Mais”, promovido pela Divisão de Acção Social
Nos dia 20 e 26, realizámos diversos ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de
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palha e bolas de malabarismo, nas Freguesias da Vera Cruz e Eixo, respectivamente.

16ª Regata de Barcos Moliceiros
Com a colaboração da Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro, realizou-se, no dia
30, mais uma Regata de Barcos Moliceiros na Ria de Aveiro, com a participação de cerca de 30
embarcações. Esta Regata teve início na Torreira e terminou no Canal Central, frente ao
edifício da Rota da Luz.
Do programa da Regata constou um arraial popular, no dia 30, pelas 18:00h, com animação e no
dia 31, durante a manhã, realizou-se o concurso de painéis e à tarde fez-se a atribuição dos
prémios.

Exposição Colectiva de Pintores Russos
Apoiámos a montagem/realização da exposição referida, organizada pela Associação de Apoio
aos Emigrantes e Casa da Língua e Cultura Russas e que esteve patente no r/c da Casa Municipal
da Cultura – Edifício Fernando Távora, entre os dias 2 e 20.

AGOSTO
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Criação do Gabinete do Voluntariado da Câmara Municipal de Aveiro
Com o objectivo de organizar os que querem colocar os seus conhecimentos, o seu tempo e a
sua determinação em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea, foi
criado o Gabinete do Voluntariado.

XIº Estágio de Dança de Aveiro, de 29 de Agosto a 9 de Setembro.
Durante este mês teve início o Estágio de Dança de Aveiro, que contou com a participação de
135 alunos, divididos pelas diferentes modalidades:
Dança Clássica – Níveis I, II, III e IV
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Contemporâneo - Níveis I, II, III e IV
Composição Coreográfica – Nível único
Danças Orientais – Níveis I e II
Sapateado – Níveis I, II, III e Final
No dia 9 de Setembro, pelas 21:30h, realizou-se uma Aula Aberta, na Sala Principal do Teatro
Aveirense, que constou da apresentação pública do trabalho realizado pelos alunos e
professores durante as duas semanas do Estágio, tendo tido lotação esgotada.

SETEMBRO
Edição e Recolha de Informação para Agenda Cultural
Recolha de informação para a Agenda Cultural, em suporte papel, nomeadamente através do
contacto com todas as Associações Culturais, com as outras Divisões desta Autarquia e com
outras entidades de forma a divulgarmos todas as actividades culturais do Concelho.

Preparação do Mercado do Livro, em parceria com a Livraria Navio de Espelhos
Colaborámos na organização da referida iniciativa, que decorreu de Setembro a Outubro, antiga
Galeria Municipal.

Realização do Programa Jazz na Praça
Realizou-se um conjunto de concertos de Jazz, que decorreram todas as 5ªs feiras, até final de
Setembro, às 18:00h, na Praça Joaquim Melo Freitas, que contou com a participação de diversas
escolas do Concelho, de forma a promover este género musical.

Colaboração no 2º Encontro de Música Sacra de Aveiro
Este evento teve como objectivo dar a conhecer a música Sacra e decorreu entre os dias 23 e
25. Foi promovido pelo Graduale – Música Sacra de Aveiro, em colaboração com esta Câmara
Municipal e contou com a participação do Grupo Cappela Antiqua, do Grupo Vocal Ensamble,
com o Grupo Graduale – Música Sacra de Aveiro e do Quinteto de Violas de Madrid.
Estes concertos realizaram-se na Igreja da Misericórdia, na Igreja de São Domingos e Igreja do
Carmo.
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Concerto da Mariza
Realização do Concerto da fadista Mariza, com a colaboração do Teatro Aveirense e do Sons em
Trânsito, organizado no âmbito do “Aveiro em Festa 2005”, no dia 15 de Setembro, pelas
21:30h, na Sala Principal do Teatro Aveirense.

VII Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
É pretensão desta Bienal divulgar os caminhos mais significativos da cerâmica artística
contemporânea que se faz pelos cinco continentes.
Esta Bienal, inaugurada no dia 17 e com términos a 30 de Outubro, contou com a participação
de 50 obras, de 42 artistas, de diversos países (Portugal, Espanha, Brasil, Taiwan, Áustria,
México, Suiça, Sérvia e África do Sul), seleccionados de entre 127 inscrições recebidas,
correspondentes a 198 obras de 18 países.
O Júri de selecção e premiação foi constituído por:
- Cecília de Sousa (ceramista);
- Xohan Viqueira (ceramista).
- Dra. Luísa Soares de Oliveira (membro da Associação Internacional de Críticos de
Arte, docente e colaboradora na área das artes do Jornal Público);
- Professor Doutor João Labrincha Baptista (docente do Departamento de Enga.
Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro);
- Dra. Iolanda Parente (professora na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Viana do Castelo);
Os diversos núcleos de exposição decorreram na Galeria do Edifício da antiga Capitania de
Aveiro, no Átrio da Misericórdia, na Galeria do Edifício dos Paços do Concelho e no Salão Nobre
do Teatro Aveirense.
A exposição dos artistas convidados, Mariano Poyatos e Pepe Beas, decorreu na Sala 1, r/c do
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
Paralelamente a esta Bienal decorreu um programa de animação relacionado com a temática da
cerâmica:
Conversas sobre Cerâmica;
Acidentes de Poesia, em colaboração com a Livraria O Navio de Espelhos;
Workshop de Raku, orientado por Fernando José Morgado;
Roteiro da Arte e Olaria, com a colaboração da Associação Hera;
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A Bienal foi visitada por 5675 pessoas.
Prémios da Bienal (atribuídos por unanimidade):
1º Prémio – Heitor Figueiredo – Portugal – Conjunto “Habitações quase possíveis num mundo
impossível II” e “Sem Título”;
2º Prémio – Sofia Beça – Portugal – Obra “Qual Gostas Mais”
3º Prémio – Javier Del Cueto – México – Obra “As razões do fumo (conclave vaticano)”
Menções Honrosas:
João Raposo – Portugal – Obra “Damorfose”
Paulo Óscar – Portugal – Obra “Bicho Mau”
Christina Wiese – Áustria – Obra “Shade of Hitory”
Anisabel – Portugal – Obra “Alice Dança com o Coelho”
Juan Ramon Gimeno Antolin – Espanha – “Gea”

Aveiro Arte
Apoio à montagem de várias exposições organizadas pelo Aveiro Arte na Galeria Morgados da
Pedricosa.

RURBANIDADES
Este programa teve como objectivo proporcionar às populações das Freguesias diversos
momentos de Animação Cultural de forma a promover o desenvolvimento local e a captação de
novos públicos.
Decorreu nas Freguesias de Eixo, Nariz, Eirol e Requeixo durante o mês de Setembro e teve a
colaboração das Juntas de Freguesia e das Associações Culturais do Concelho.
Este programa foi composto por música de diversos estilos, cinema ao ar livre, teatro e poesia.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE E DIA EUROPEU SEM CARROS
Em colaboração com a Divisão do Ambiente desta Autarquia, elaborámos um programa cultural,
bastante diversificado, que contou com a participação de algumas Associações Culturais e de
outras entidades, que decorreu entre os dias 16 e 22.
Das iniciativas realizadas, destacamos:
Combos pela Oficina de Música de Aveiro
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Quarteto de Jazz pela Escola de Música Adágio
Ateliers diversos (pintura facial, móbil de conchas, lápis ecológicos, vaivém e boneco
ecológico)
Jogos tradicionais
Jogo da glória ambiental
Aula Aberta de Yoga pelo Núcleo de Yoga da Universidade de Aveiro
Ciência pela Fábrica da Ciência Viva
Exposição do Espólio de Minerais do Núcleo de Geologia da Universidade de Aveiro
Trabalho ao vivo pelos artesãos da Barrica
Trabalho ao vivo pela Olaria Felica
Atelier de Fantoches e construção de brinquedos, pelo Arlequim – Grupo de Teatro para a
Infância
Atelier de Dança, por Lara Pereira
“Alice a jardinar, de pernas para o ar” – Animação do Parque Infante D. Pedro, por Cláudia
Stattmiller
Desfile de Bandas
Saída Fotográfica Pedonal pela Secção de Fotografia do Clube dos Galitos
Desfile Etnográfico pelos Ranchos Folclóricos do Concelho
Aula Aberta pelo Núcleo de Capoeira da Universidade de Aveiro
Demonstração de Dança do Ventre e Aula de Danças Latinas e Africanas pela Escola Sabor
Latino
Animação de Rua pelo CETA
Desfile de atrelagens e de Cavalos pela Associação de Criadores de Cavalos de Aveiro

Apoio ao projecto “Sénior Mais”, promovido pela Divisão de Acção Social
Integrado nas comemorações do “Dia Mundial do Turismo”, no dia 27, realizámos diversos
ateliers, dos quais destacamos pintura facial, bonecas de palha e bolas de malabarismo.
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OUTUBRO
No dia 1 de Outubro realizou-se o 1º Concurso Nacional de Bandas Filarmónicas – Aveiro 05, no
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, que teve como objectivos a divulgação das Bandas
associadas, a promoção do movimento de Bandas Filarmónicas a nível nacional, a criação de
novos públicos e a comemoração do Dia Mundial da Música.
Este concurso foi organizado pela Federação de Associações Musicais do Distrito de Aveiro em
colaboração com o Pelouro da Cultura desta Câmara e participaram no mesmo as seguintes
Bandas:
Associação Cultural do Couto Mineiro do Pejão
Banda Velha União Sanjoanense
Filarmónica União Taveirense
Banda União Músical Pessegueirense
Banda Música de Loureiro
Filarmónica Severense
Sociedade Musical Alvarense
Sociedade da Banda Musical de Souto
Este concurso teve uma sessão de encerramento com a actuação da Banda Amizade e a entrega
do prémio à Banda vencedora – Filarmónica União Taveirense.

Aveiro Arte
Apoio à montagem de várias exposições organizadas pelo Aveiro Arte na Galeria Morgados da
Pedricosa.

NOVEMBRO

Exposição “Aveiro Jovem Criador 2005”.
Colaborámos com a Divisão de Juventude na montagem deste importante evento cultural
organizado pela referida Divisão, que inaugurou no dia 25.
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Exposição “Cem Anos de Cinema Português em Rodagem”
Colaborámos com o Cineclube de Aveiro na realização da exposição que esteve patente na
Galeria do Edifício da antiga Capitania de Aveiro, tendo inaugurado a 26 de Novembro.

Aveiro Arte
Apoio à montagem de várias exposições organizadas pelo Aveiro Arte na Galeria Morgados da
Pedricosa.

DEZEMBRO
Aveiro Arte
Apoio à montagem de várias exposições organizadas pelo Aveiro Arte na Galeria Morgados da
Pedricosa.

Animação de Natal
O programa de Animação de Natal decorreu de 7 de Dezembro a 1 de Janeiro de 2006 e teve
como objectivo assinalar a época festiva através de actividades de carácter cultural, social e
lúdico, relacionadas com o Natal para os diversos públicos que compõem a comunidade
aveirense.
Do programa constaram as seguintes actividades:
DIA/HORA/LOCAL

ACTIVIDADE
ANIMAÇÃO DE RUA:

“FAMÍLIA LOPES”, PELO VICENTEATRO ASSOCIAÇÃO DE ANIMAÇÃO CULTURAL
7 DE DEZ. , 18:00H – VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE
8 DE DEZ. , 15:00H – VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE
DE 7 A 22 DE DEZEMBRO
VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE

GITA – GRUPO INDEPENDENTE DE TEATRO DE AVEIRO
11 DE DEZ., 15:00H – VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE

“AS VELHAS”, PELO JOANA GRUPO DE TEATRO
17 DE DEZ., 15:30H – PRAÇA JOAQUIM MELO FREITAS
18 DE DEZ., 15:00H – LARGO JAIME MAGALHÃES LIMA
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LUDOTECA DE NATAL
(ATELIERS,

JOGOS, HORA DO CONTO, HISTÓRIAS DRAMATIZADAS PELAS

CRIANÇAS ATRAVÉS DE SONS E MOVIMENTOS, CONSTRUÇÃO DE FANTOCHES,
CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS ATRAVÉS DA SUGESTÃO DE UM TEMA,ETC)

ANIMAÇÃO DA LUDOTECA
DE 7 A 22 DE DEZEMBRO

CASA MUNICIPAL

DA

SESSÃO DE CONTOS C/ LIVRARIA O NAVIO DE ESPELHOS

CULTURA

EDIFÍCIO FERNANDO TÁVORA

DIAS 114, 16, 19 E 21 – 15.00H

SESSÃO DE CONTOS C/ MAURÍCIO CORREA LEITE
16 E 17 DE DEZEMBRO (2X DIA) –15.00H E 17.30H

SEMANA: 13:00 ÀS 19:00H
FIM SEMANA: 10:00 ÀS 20:00H

CORO INFANTIL DE SANTA JOANA
17 DE DEZ., 15:30H – PRAÇA DA REPÚBLICA

CORO INFANTIL DE SANTA CECÍLIA
18 DE DEZ., 16:30H – PRAÇA DA REPÚBLICA
DE 7 A 11 DE DEZEMBRO

BAZAR DE NATAL

FÓRUM AVEIRO

ACTUAÇÃO DO GRUPO DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA DA APPACDM

10:00 ÀS 23:00H

17:30H, FÓRUM AVEIRO

11 DE DEZEMBRO

CONCERTO

IGREJA DO CARMO

DA ORQUESTRA

FILARMONIA

DAS

BEIRAS

COM A PARTICIPAÇÃO DO

CORO REGINA COELI DE LISBOA

15:30 H
14 DE DEZEMBRO
21:30H

CONCERTO CORAL DE NATAL PELOS VÁRIOS COROS DO CONCELHO

SÉ DE AVEIRO
16 DE DEZEMBRO
21:30 H
SALÃO

DO

CENTRO CULTURAL

CONCERTO DA ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS
DE

EIXO
17 DE DEZEMBRO
AUDITÓRIO

DA

JUNTA

FREGUESIA DE SANTA JOANA

DE

CONCERTO DA ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS

21.30
17 DE DEZEMBRO

CONCERTO CORAL

DE

NATAL

COM A PARTICIPAÇÃO DO

CORAL POLIFÓNICO

DE
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SEDE

DA

SOCIEDADE MUSICAL

DE

AVEIRO E DO CORAL VERA CRUZ

SANTA CECÍLIA
21:30H
17 DE DEZEMBRO

RECITAL

CAFÉ TEATRO AVEIRENSE

DE

POESIA

E

MÚSICA “DO AMOR”

COM

ALBERTO SERRA

E

JUCA

ROCHA (PARCERIA COM A LIVRARIA O NAVIO DE ESPELHOS)

21:30H
18 DE DEZEMBRO
CENTRO SOCIAL

E

CULTURAL

DE

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

“MARTA CABEÇA DE VENTO” - TEATRO INFANTIL PELO GITA

15:00H
22 DE DEZEMBRO
AUDITÓRIO

DA

FREGUESIA DE CACIA

JUNTA

DE

CONCERTO DA ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS

21:30 H
1 DE JANEIRO
TEATRO AVEIRENSE

CONCERTO DE ANO NOVO PELA ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS

18:00H
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6.2.2. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO
Em 2005, entre as actividades que ali decorreram estão as reuniões com 61 acções realizadas,
seguindo-se os seminários com 28 acções, 31 espectáculos e por fim 13 conferências, 6
congressos, 1 exposição, 4 acções de formação e 2 concursos de pessoal.

Mês
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Janeiro

435

7000
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6000
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6.2.3. DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
Actuando no espírito da Carta de Veneza, tendo em conta as recomendações internacionais, e
motivados pelo processo da unificação europeia, na entrada deste novo milénio, estamos
conscientes de viver um tempo no qual as identidades, num contexto cada vez mais amplo, se
personalizam e tornam mais diversificadas.
Deste modo é consensual que a defesa do património cultural deve ser cada vez mais entendida
como uma política global, respeitante à protecção e conservação dos bens imóveis e móveis,
materiais e imateriais, e em estreita relação com as políticas de desenvolvimento internacional,
nacional e local.
Assim sendo, cada comunidade, tendo em conta a sua memória colectiva e consciente do seu
passado, presente e futuro, é responsável pela identificação e pela gestão do seu património.
Os elementos individuais deste património são portadores de muitos valores que fazem a
história seguir o seu rumo, formando eles mesmos a mudança dos tempos. Daí que cada
comunidade desenvolve a consciência e um conhecimento da necessidade de cuidar dos valores
do seu património: preservação e salvaguarda.
Contudo, este não pode ser definido como unívoco e estável, podendo apenas se indicar a
direcção pelo qual possa ser identificado: inventário e fruição.
Assim sendo, a politica local da gestão do Património Cultural prossegue a execução de uma
politica nacional e internacional, cumprindo as convenções e recomendações impostas nos
conceitos de: património, paisagem, monumento, autenticidade, identidade, conservação,
restauro, formação e projecto (aqui entendido como promoção e fruição).
A pluralidade social a necessidade de desenvolver contributos na matéria de sustentabilidade e
modernização das práticas de actuação dos conceitos atrás identificados.
É neste contexto que o Pelouro da Preservação do Património Cultural, integrado no
departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Aveiro desenvolve as suas acções
através de um programa de actividades que tem como directrizes a: pesquisa/investigação;
preservação/salvaguarda; inventariação; formação; promoção, divulgação e fruição (museus e
turismo).
Estas materializam-se nas valências das actividades desenvolvidas e que se apresentam a seguir.

1. Pesquisa/Investigação
A salvaguarda e a protecção do património só são possíveis se, por trás delas, estiver um
conhecimento efectivo da realidade patrimonial. Deste modo, as componentes de pesquisa e
investigação assumem grande importância na Divisão, funcionando como base de trabalho para
os vários projectos. Da mesma forma esta vertente está intimamente relacionada com a
inventariação permitindo, ainda, reter para a posteridade um registo de bens que, por motivos
vários, se encontram em risco de perder ou de ser transformados por uma intervenção, mesmo
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que obedecendo a todos os preceitos e boas práticas da museologia e da preservação do
património.
No âmbito da rubrica Pesquisa/Investigação procedeu-se ao levantamento dos fundos
documentais, bibliográficos e iconográficos nos seguintes temas:
Período

Investigação

Janeiro-Dezembro

Georeferenciação do património – SIG

Fevereiro-Dezembro

Casa Mário Pessoa

Março-Setembro

Ponte de S. João de Loure

Maio-Novembro

Quinta da Condessa

Julho-Dezembro

Museu Virtual de Arte Pública

Agosto

Casa Eça de Queirós

Outubro

Estação de Caminho de Ferro

Novembro

História do Quartel

Novembro-Dezembro

Marco de propriedade de Vilar

Novembro-Dezembro

Levantamento histórico, cultural e patrimonial de Requeixo

Dezembro

Agra do Crasto

2.Preservação/Salvaguarda
Preservação e salvaguarda são dois valores fundamentais na conservação do legado histórico.
Por isso a protecção e conservação do património será eficaz se for contemplada em acções
legais e administrativas. Estas devem ser orientadas de modo a assegurar a confiança no
trabalho de conservação ou, que ela esteja, em qualquer caso, sob a supervisão de profissionais
da conservação.
2.1 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 acompanhado
pela recolha de material, quer das estruturas parietais, quer dos elementos decorativos que as
integram ou mesmo de peças que compõem o seu interior.
- Casa Mário Pessoa – estruturação do caderno técnico face aos materiais de revestimento e
pétreos para abertura de concurso e respectiva adjudicação; acompanhamento das obras.
Frequência de participação em reuniões formais
Data
Jan- Maio

Assunto

n.º de reuniões

Protocolo de execução de análises de avaliação de patologias de

5

materiais
Fev-Março

Elaboração de caderno de encargos de materiais azulejares e

3

pétreos e análise de propostas
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Setembro

Celebração

de

contracto

com

o

consórcio

Ludgero

de

3

Castro/STAPP e reunião
Out-Dez

Reuniões de acompanhamento de obra

11
Total

22

2.2 Comissão Consultiva de Património Edificado
A CCPE surge para dar cumprimento ao artigo 46.º do PDM de Aveiro e em consonância com a
legislação em vigor, nomeadamente a Lei 107/2001 de 8 de Setembro – Lei que estabelece as
bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural.
É sua missão analisar os projectos e as intervenções previstas em imóveis classificados e em vias
de classificação; nos que se situem dentro dos três núcleos que compõem o centro histórico –
Aveiro, Esgueira e Eixo –; e em todos aqueles cujo carácter arquitectónico e/ou histórico
justifique a sua preservação e salvaguarda.
Os critérios que estão na base da selecção dos processos a submeter à sua análise têm
subjacentes os instrumentos de planeamento e de gestão do território em vigor.
A seguir inumeram-se os processos analisados no âmbito da Comissão Consultiva de Património
edificado:
Frequência de execução das reuniões formais
Mês

Processos

6 de Janeiro

929/66; 726/98; 245/04

3 de Fevereiro

738/98; 647/81; 251/04; 1606/04;

3 de Março

210/01; 45/01; 209/74; 138/90; 640/00; 178/04; 648/69; 483/93; 395/04; 697/53;

7 de Abril

646/91; 50/05; 675/98; 85/05; 204/75; 536/00; 640/00;

5 de Maio

106/05; 138/90; 245/204; 363/94; 384/59; 448/96; 483/93; 646/91; 72/2002; 726/98;
929/66; 395/04

27 de Maio

144/89; 239/2004; 384/59; 71/2001; 929/66; 106/05; 245/2004; 726/1998; 483/93;
178/2004; 593/97; 649/91; 363/94; 959/55; 379/95; 449/84; 538/82; 280/58; 27/05;
160/2005

7 de Junho

189/2005; 593/97; 183/60; 50/05

7 de Julho

99/91; 189/05; 71/2002; 239/2004; 593/97; 183/60; 50/05; 106/05;29/89

1 de Setembro

240/2004; 214/2004; 178/2004; 299/86; 212/2000

6 de Outubro

1307/57; 19/74; 261/76; 538/82; 625/91; 84/77; 932/99; 573/57

10 de Novembro

329/2005; 106/2005; 239/2004; 283/67; 446/71; 84/77;

2.3 Arqueologia
A definição de áreas de sensibilidade arqueológica com a identificação dos possíveis vestígios
que aí se poderão encontrar, bem como a georeferenciação dos sítios arqueológicos detentores
de Código Nacional de Sítio (CNS), pretende que venha a funcionar como elemento de
referência e a ter em conta pelos vários Departamentos que intervêm, em termos urbanísticos,
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no território com concelhio (DDPT, DPGOM, DGUOP). Para além de se assegurar o conhecimento
e a salvaguarda do património arqueológico, pelo seu registo será possível (com o avançar do
tempo e ao ritmo das várias intervenções urbanísticas que vão tendo lugar) reconstituir o
traçado da cidade antiga.
-

“Carta das áreas de sensibilidade arqueológica” – redefinição e actualização de áreas;

-

Forno de Eixo – caracterização da proposta de musealização do sítio;

-

Agra do Crasto – reuniões com equipa da Universidade em trabalho no sítio e avaliação
interna dos impactos da intervenção no local arqueológico.

2.4 Conservação e Restauro
A manutenção e reparação são uma parte fundamental do processo de conservação do
património. Estas acções têm que ser organizadas através de uma investigação sistemática,
inspecção, controlo, acompanhamento e provas. Há que informar, prever a possível
degradação, e tomar as medidas preventivas adequadas.
Tendo por base o princípio da conservação preventiva como um instrumento privilegiado para a
salvaguarda, bem como a constituição do acervo que integra a reserva municipal, procedeu-se
às seguintes intervenções/diagnósticos e propostas de tratamento:
Cronograma das acções desenvolvidas
Data
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro

Novembro

Dezembro

Acções
Galeria Morgados da pedricosa – Painéis azulejares
Antiga Fábrica Aleluia – painel azulejar
Quinta da Condessa de Taboeira – talha
Fontanário da Junta de freguesia de Esgueira
Forno de Eixo I
Imagoteca Municipal de Aveiro – normas de utilização de originais
Marco Senhorial de Vilar
Capela de Nossa Senhora das Necessidades
Retrato de Francisco Castro Matoso
Espólio municipal – acondicionamento de peças na Reserva Municipal
Espólio municipal – acondicionamento de peças na Reserva Municipal
Capela de Nossa Senhora da Saúde
Espólio municipal – restauro de azulejos
Inventart – Inventário do Património móvel do município – colecção de pintura CCCA
Inventart – Inventário do Património móvel do município – colecção de pintura Paços do Concelho e
Casa da Cultura
Fábrica Agilarte
Edifício na rua Cândido dos Reis – remoção de painéis azulejares
Estátua José Estêvão – restauro da placa
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado
Parque Municipal D. Pedro – remoção de painel azulejar
Capela de Nossa Senhora da Alegria – acompanhamento das obras
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado
Aveiro em estereoscopia – preparação da exposição
Imagoteca Municipal de Aveiro – alteração de regulamento
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3. Promoção, divulgação e formação
Uma das áreas mais importantes em termos culturais e turísticos é sem dúvida a questão da
promoção do património local.
Tendo inerentes as questões de formação e a educação em questões do património cultural
exige a participação social.
O facto de se ter criado o hábito das visitas a efectuar à área urbana, origina as frequentes
solicitações, muito embora em 2005 se tenha aceite uma pequena quantidade face aos pedidos
efectuados por questões de gestão do Serviço, pelo que se registaram:
3.1. Visitas à cidade: Arte Nova, Centro Histórico e património religioso
Mês

Grupo

14 de Março

Universidade de Guent, Bélgica

Visitantes
Tipologia
Alunos e docentes

Número
90

21 de Março

Colónia O Século

Jovens

8

24 de Março

Intercâmbio escolar Albergaria-a-Velha

Alunos e dodcentes

40

13 de Abril

Jornalista de O Aveiro

Jornalista

1

23 de Abril

Visita ao Museu de Aveiro (HCSA)

Formandos

20

29 de Abril

Ass. Professores do Agrupamento de Escolas de

Docentes

70

Pombal
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1 de Maio

Agrupamento

de

Escolas

Grão

Vasco,

Viseu

Docentes

16

Idosos

100

Formandos

10

(intercâmbio europeu de professores: Dinamarca,
Polónia, França, Itália)
9 e 11 de Maio

Grupo de idosos da Junta de Freguesia de Santa
Maria de Belém, Lisboa

28 de Maio

Formação de guias de acompanhamento de visitas
ao património cultural

8 de Junho

Escola de Guimarães

Alunos e pais

50

11 de Julho

CNE - Grupo de Exploradores n.º 41 São Domingos

Jovens e adultos

25

de Rana

3.2. Management and conservation of coastal natural and cultural heritage: WORKSHOP
Apresentação da comunicação The Lagoon: a museological heritage inserida no Workshop da
UNESCO realizado em Aveiro nos dias 1 e 2 de Setembro.
3.3. Roteiro Arte Nova
Elaboração de um roteiro dos imóveis de cariz Arte Nova existentes na cidade de Aveiro.
3.4. Herança Cultural na Sala de Aula: Acção de formação
Património e Cultura são os dois valores/princípios que estão na base da Herança Cultural na
Sala de Aula. Uma iniciativa cuja dinâmica procura reforçar o sentimento de pertença e de
identidade. A profícua experiência de 2003, reflectida no crescente interesse manifestado pelos
formandos inscritos e na diversidade de temas abordados, a qual permitiu reunir um vasto leque
de especialistas, levou a reincidir o processo no mesmo projecto, embora com novos assuntos,
mas sempre com o mesmo princípio subjacente: o conhecimento/divulgação do património
cultural com especial enfoque para realidade de Aveiro.
Mais do que abordar o património numa perspectiva do passado optou-se, em 2005, por fazer
uma incursão pelas dinâmicas actuais de promoção de bens como pólo de desenvolvimento
sustentável, nos planos socioeconómico e turístico, e por apresentar alguns exemplares de
sucesso nesta área. A encerrar o ciclo privilegiou-se o debate de ideias sobre o lugar do
património na perpetuação da identidade cultural num momento de globalização.

a) Sessões teóricas/palestras
Interveniente

Entidade

Cláudio Torres

Campo

Carlos Costa
Cláudia Henriques

Arqueológico

Tema
de

Arqueologia

e

urbanismo.

Data
Exemplos

de

4 de Abril

Mértola

convivência profícua

DEGEI – Universidade de

Desenvolvimento sustentável e ordenamento do

11 de Abril

Aveiro

território

Universidade do Algarve

Turismo, cidade, cultura e globalização

18 de Abril
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Flávio Lopes

IPPAR - Lisboa

Estratégias de divulgação da região de Aveiro no

2 de Maio

âmbito da promoção de Portugal além-fronteiras
Maria

Clara

FCSH – Universidade Nova

Diversidade

Saraiva

de Lisboa

construção da identidade

Sérgio Lira

Universidade

Fernando

Pessoa

e

singularidade

cultural:

a

9 de Maio

A manuenção do Património local num momento

21 de Maio

de universalização da cultura

b) sessões práticas/visitas
Interveniente

Entidade

Tema

Ana

Museu de Aveiro

Visita ao museu de Averio: espaço conventual e

Margarida

Ferreira

Data

colecção de Arte Sacra

Sande Lemos

Unidade

de

Arqueologia

da

Visita ao centro histórico de Braga

Universidade do Minho
João

23 de Abril

Carlos

IPPAR Porto

Santos

7 de maio
Visita

ao

Mosteiro

de

Tibães.

Exemplos

de

reabilitação e conservação/restauro do património

3.5. Recriação da Venda de Peixe a Retalho de fins do século XIX
A exemplo dos anos transactos a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia da Vera
Cruz promoveram e organizaram a “Recriação da venda do Peixe a Retalho de fins do século
XIX”, com o objectivo de mobilizar a memória dos grupos etários mais elevados e, em
simultâneo, despertar curiosidade dos mais novos para as questões identitárias.
Iniciativa de forte carácter histórico alusiva a factos importantes para a cidade de Aveiro, fiel a
tradições da época e que remonta, contou com uma forte participação de várias associações
locais.
Contou com cerca de 160 figurantes, trajados a rigor e representando “papéis específicos”
animaram a zona da Praça do Peixe e Cais dos Mercantéis, na companhia de artesãos que
trabalharam ao vivo.
3.6. Jornadas Europeias do Património
Na sequência de anos anteriores comemoraram-se, a 23, 24 e 25 de Setembro as Jornadas
Europeias do Património. Uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da União Europeia
coordenada em Portugal pelo IPPAR. É seu objectivo primordial permitir o livre acesso a
monumentos e sítios, bem como a actividades culturais nos vários países participantes (em
número de 47) com o intuito de estimular o público a redescobrir e a apreender o saber
patrimonial resultando isto num grande momento europeu e numa experiência de cidadania,
traduzida em projectos de cooperação transfronteiriça.
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Imbuída neste espírito e ciente do seu papel na sensibilização e divulgação do património
cultural como formas privilegiadas para garantir a sua salvaguarda e preservação, a Câmara
Municipal de Aveiro associou-se ao evento estando a programar várias iniciativas:
Dia

Local

23 de Setembro

Acção

Igreja da Misericórdia

Encontros de Música Sacra de Aveiro – Actuação
dos Capela Antiqua

24 de Setembro

Museu de Aveiro/Sé de Aveiro/Igreja de

- Visita aos Órgãos Históricos das Igrejas de

S.

Aveiro com apoio da AMPO

Domingos/Igreja

da

Sra.

Apresentação/Igreja da Misericórdia

- Encontros de Música Sacra de Aveiro- Actuação

Igreja do Carmo

Encontros de Música Sacra de Aveiro – Actuação

do Vocal Ensamble
25 de Setembro

do Gradual

3.7. Mostra de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro / PAUMA – Prémio de
Arquitectura e Urbanismo de Aveiro
A Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro consiste na organizou de várias exposições em
diversos espaços da cidade de Aveiro com o objectivo de estas virem a ser modelo de
apresentação das obras de arquitectura e, em simultâneo, servir de estimulo à qualidade das
intervenções no edifício e paisagem aveirense.
Com o Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro, que integra a Mostra, a
Câmara Municipal de Aveiro, pretende suscitar grande interesse no concelho pelas questões de
intervenção no território e especificamente conseguir contar

com a sensibilidade dos

profissionais do sector e da sociedade em geral. Tem como objectivos:
-

reconhecer o profissionalismo;

-

contribuir para o fomento da qualidade dos espaços onde se desenvolvem acções
humanas;

-

servir de incentivo ao conjunto de intervenientes na obra de arquitectura e/ou
urbanismo;

-

proporcionar o debate arquitectónico, a reflexão critica em torno das questões;

-

mostrar a evolução da sociedade através das realizações arquitectónicas.

a) Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro
Exposição
Universo

Urbanístico

Local

Data

Antiga Capitania

10 de Abril a 3 de Maio

Português 1415-1822
Habitar Portugal

Entidade
C. M. Lisboa

Visitantes
746

Apoio: Aveiro Arte
Casa

da

Cultura

Fernando Távora

4 de Junho a 3 de

Ordem dos Arquitectos

492

Julho
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Traços

do

Património

Antiga Capitania

4 Julho a 21 de Agosto

Edificado de Aveiro 1920-

C. M. Aveiro – Arquivo

1395

Histórico

1950
Metaflux: duas gerações na

Casa

arquitectura

Fernando Távora

portuguesa

da

Cultura

27 de Agosto a 16 de

Instituto das Artes

1087

Outubro

recente

A Universidade de Aveiro associou-se à iniciativa e promoveu também duas exposições:
Exposição
Elementos

Local

estruturais

e

Data

Secção Autónoma de Engenharia

compositivos da arquitectura

Civil

Exposição comemorativa dos 10 anos

Biblioteca da Universidade

Entidade

Maio a Outubro

Universidade de Aveiro

Junho

Universidade de Aveiro

da construção da Biblioteca da
Universidade

Índice de visitantes
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Universo
Urbanístico

Habitar
Portugal

Traços do
Património

Metaflux

b) Ciclo de Conferências Café com... Arquitectura e Urbanismo
Intervenientes

Data

Local

Número de visitantes

Arq. Álvaro Siza Vieira

6 de Junho

Sala Hélène de Beauvoir – Biblioteca

---

Arq. Gonçalo Canto Moniz

23 de Junho

Bar Phoenix – Praça Marquês de

da Universidade de Aveiro
Arq. Ricardo Vieira de Melo

42

Pombal

Arq.ª Ana Tostões

30 de Junho

Bar do Teatro Aveirense

45

Dr. Rui Loza

21 de Julho

Bar Phoenix – Praça Marquês de

36

Pombal
Eng.

António

Segadães

29 de Setembro

Bar do Teatro Aveirense

41

13 de Outubro

Bar do Teatro Aveirense

48

Tavares
Eng. Claudino Cardoso
Arq. Luís Tavares Pereira
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c) Prémio de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro
Prémio

Premiado

Melhor Obra de Arquitectura Unifamiliar

Arq. Ricardo Vieira de Melo

Obra de Qualidade Excepcional

Arq. Gonçalo Byrne; Francisco e Manuel Aires Mateus; Arq. Vitor

Incentivo

Arq. Mário Albuquerque

Figueiredo

3.8 Academia de Saberes
Criada no espírito das universidades seniores, a Academia dos Saberes, reúne um grupo de
cidadãos que acreditam nos benefícios da aprendizagem contínua ao longo da vida e nas suas
qualidade lúdicas. A CMA aliou-se à iniciativa através da DMPH na responsabilidade de
administrar as aulas de 5ª feira na disciplina de Património e História Local.

4. Inventariação
4.1. Carta do Património
A Carta do Património visa georeferenciar o património edificado do concelho de Aveiro. O
objectivo deste documento é servir de base à politica de salvaguarda e preservação do
edificado (centro de identidade colectiva) e, em simultâneo, à revisão do PDM. Consiste ainda
em dar cumprimento ao actual – Lei 107/2001, de 8 de Setembro.
A Carta do Património permitirá planear em termos de ordenamento do território e também
servir de base à acção de salvaguarda preventiva, evitando situações de constrangimento futuro
já verificados nas grandes cidades nacionais: fenómeno de desertificação dos imóveis nos
centros urbanos.
Durante 2005:
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-

levantamento da legislação para fundamentar o projecto;

-

Programa de Apoio à Reabilitação;

-

Inventário de 11 freguesias do concelho;

-

Inventário de 830 imóveis;

-

georeferenciação de 358 imóveis em SIG;

-

Diagnósticos / Estados de Conservação – 130 móveis

1000
800
600
400
200
0

Inventário

georeferenciação

diagnóstico

4.2. Plano de Preservação e Salvaguarda do Azulejo – Banco do Azulejo
Desde o início da produção local no século XVII, as fábrica de azulejo, contribuíram para o
enriquecimento socioeconómico da região bem como para a nobreza das suas fachadas.
Perante a riqueza de padrões produzidos, a sua presença na cidade distingue-se das restantes
tornando-a caleidoscópia.
A Câmara Municipal de Aveiro, com a consciência que é o contexto in situ que dá significado a
este material, considerou fundamental a criação de um Plano de Preservação e Salvaguarda do
Azulejo Aveirense. Constitui assim o Banco do Azulejo de Aveiro, para que todos os aveirenses
que possuam fachadas azulejares com problemas conservativos, a ele possam recorrer. É
prestado aconselhamento técnico, encaminhamento para a reprodução fidedigna de réplicas e,
em casos de pequenas falhas, a doação de azulejos com a mesma tipologia, presentes em
Reserva Municipal.
Data

Assunto

n.º reuniões

Janeiro-Abril

Definir critérios de cooperação no âmbito da criação do Banco do Azulejo

3

Julho-Setembro

Elaboração e discussão do protocolo

2

Novembro

Assinatura do protocolo

1
Total

6

4.3. IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal
O IAPXX é um projecto promovido pelo Conselho Nacional da Ordem dos Arquitectos com a
colaboração das Autarquias, baseado num trabalho de campo à escala territorial, focado no
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levantamento do património do Século XX e que conta com o apoio da ANMP. A elaboração
deste inventário permitirá sensibilizar a opinião pública e os agentes económicos para a
recuperação

e

gestão

deste

património

cultural

como

elemento

estruturante

do

desenvolvimento local.
Os objectivos e conteúdos definidos são:
- promover a classificação de alguns paradigmáticos exemplos;
- promover recomendações para a estratégia do ordenamento do território;
- realizar roteiros regionais em cooperação com as autarquias e o turismo.

38
36
34
32
30

3-D Column 1
Glória

Vera Cruz

4.4 Museu Virtual de Arte Pública
Museu Virtual de Arte Pública é uma acção do Ministério da Cultura, tendo a Câmara Municipal
de Aveiro se aliado ao projecto. Este consiste num portal temático que reúne informação
relativa aos diversos constituintes que congregam actualmente a arte concebida para a via
pública e que se insere de forma significativa no actual tecido urbanístico nacional, tal como a
escultórica e os painéis cerâmicos.
Monumento / escultura / painéis

Local

D. João Evangelista de Lima Vidal

Vera Cruz

Egas Moniz

Glória

Alberto Souto

Glória

Jaime Magalhães Lima

Glória

Monumentos aos Mártires da Liberdade

Glória

Monumento à Telecomunicações e Humanidade

Glória

Obelisco da Liberdade

Vera Cruz

Painéis Cândido Teles

Glória

Painéis Azulejo Viaduto de Esgueira

Esgueira

Painéis Parque D. Pedro

Glória

Painéis Visconde da Granja

Glória

Painéis Olarte

Glória

Monumento “Voar mais alto”

Universidade de Aveiro

Monumento “Um Suenõ Sonãdo en la Escalera”

Universidade de Aveiro

Monumento “Places Under Ski”

Universidade de Aveiro

Monumento “Animal Alma”

Universidade de Aveiro

Monumento “Estátuas de Pedra”

Universidade de Aveiro
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5. Museus
O Museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade que
adquire, conserva, comunica e apresenta com fins de estudo, educação e deleite, testemunhos
materiais do homem e do seu meio. Além de cumprirem este objectivo essencial, os museus do
Município de Aveiro pretendem cumprir o conceito de museu-mercado, oferecendo produtos
culturais que são consumidos pelo grande público e apostando na realização de exposições
temporárias de qualidade, com o objectivo de fidelizar visitantes. A relevância de um museu
não deve ser avaliada pelas colecções que tutela, mas pelo que faz com o acervo que dispõe.
5.1. Museu Arte Nova – espaço em construção
A Arte Nova constitui uma das características definidoras de Aveiro e, muito particularmente,
ocupa um lugar especial no coração dos seus habitantes. Deste modo a Casa Mário Pessoa, um
imóvel desta importância e simbolismo, representa um importante marco no processo de
recuperação do património edificado aveirense.
As exposições patentes no Rossio, de 17 de Maio a 31 de Outubro, foram vislumbre do que será
um dos mais importantes pólos culturais de Aveiro, permitindo a divulgação deste espaço,
proporcionando temas de debate e contribuindo para a divulgação de Aveiro enquanto centro
cultural dinâmico.

Exposição

Semanas

Total

Manhã

45

33

67

3

Azulejos

Tarde

157

65

96

20

Imaginários

Manhã

65

104

30

144

Tarde

150

240

109

260

Manhã

-

-

-

-

Tarde

39

36

40

42

Manhã

50

28

26

11

Tarde

102

80

63

27

Dias úteis

Fim de semana

Dias úteis
Arte Nova no Papel
Fim de semana

1588

544

AZULEJOS IMAGINÁRIOS – ANÁLISE
Visitas escolares

Visitantes
Visitas escolares
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Manhã vs tarde

Fim-de-semana vs semana

Semana

Manhã

F-d-s

Tarde

ARTE NOVA NO PAPEL – ANÁLISE
Manhã VS Tarde

Semana VS Fim-de-semana

Manhã

Semana

Tarde

Fim-de-semana

5.2.

Ecomuseu Marinha da Troncalhada

A partir da produção tradicional de sal marinho, actividade de base do Ecomuseu, desenvolve-se
todo um conjunto de iniciativas de índole lúdico-didáctica no intuito de cativar novos públicos e
de dar pleno significado ao termo museu.
Actividades desenvolvidas:
Data
Jan- Dez

Actividade
Visitas guiadas

Janeiro

Inquérito à indústria do sal referente à safra 2004

Fevereiro

Reconstrução, manutenção e limpeza da marinha
Elaboração de conteúdos para execução dos painéis informativos

Março

Trabalhos de preparação da marinha

Abril-Maio

Reabertura do Ecomuseu - Workshop “A Ria e o seu Universo” e visita ao Baixo Vouga

Junho

Execução de desdobrável promocional

Julho

Botadela
Colocação dos painéis informativos

Agosto-Dez

Criação da Associação dos Amigos da Marinha da Troncalhada

Pág. 146

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

a) Índices de visitas organizadas e guiadas:
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Nº de visitantes
53
146
577
434
2278
2784
585
368
427
369
154
8
8183

Estimativa de visitas não organizadas: cerca de 2000

Visitas organizadas
Visitas 0rganizadas e não organizadas
7862
6477

10000

6254

8000
6000
4000

1929

1706

2000
0

outros grupos

escolas

adultos/séniores

crianças/jovens

estrangeiros

321

organizadas

não organizadas

Visitas Oraganizadas ao Ecomuseu da Marinha da Troncalhada
3000
Nacionais

2500
Nr.º de Visitas

nacionais

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Estrangeiros

2000

Crianças/Jovens

1500

Adultos/séniores

1000

Escolas

500

Outros

0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ano 2005
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b) INTERREG IIIB “Sal – Salinas do Atlântico”
O desenvolvimento económico e social produzido no século XX provocou um desaparecimento
dos modos tradicionais de vida, a redução drástica e o abandono da produção artesanal de sal e
por consequência a deterioração do meio ambiente: a perda do know-how e do património
histórico. O objectivo da dimensão transnacional do projecto, financiado por fundos
comunitários, é fundamental para a eficácia das medidas a desenvolver:
-

estabelecer uma rede de Salinas Tradicionais do Arco Atlântico para o
desenvolvimento turístico: logo comum – Rota do Sal;

-

descobrir um novo e inovador produto conhecido como produção de sal artesanal;

-

definir um valor europeu de qualidade do sal como produto alimentar;

-

formação de novos marnotos para assim respeitarem as normativas definidas nos
valores de qualidade;

-

fomentar o associativismo dos produtores de cada salina;

-

promover o intercâmbio e relação dos salineiros;

-

cooperação para a investigação na área do meio ambiente

Durante o ano de 2005 foram desenvolvidas as acções previstas no caderno técnico-financeiro
destacando-se:
1. caderno técnico do estudo do salgado de Aveiro;
2. caderno técnico de contratação de consultoria histórica;
3. contratação de consultor;
4. caderno técnico de construção do Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada;
5. participação em várias reuniões nacionais e internacionais no âmbito do projecto.
Data

Local

Assuntos

Número

Jan-Fev.

CMA

Reunião com parceiros CMA - UA

5

Jan-Março

CMA

Reunião com Cooperativa do Sal

3

Fevereiro

CMA

Reunião com parceiros franceses

3

Abril- Maio

FLUP e CMA

consultoria

3

Maio

Castro Marim

Parceiros nacionais e chefe de fila

1

Maio

IEFP

Formação dos marnotos

1

Junho

La Rochelle

Comité Técnico

1

Julho

CMA

Reunião com parceiros CMA-UA

1

Setembro

CMA

consultoria

1

AIDA

Formação de Marnotos

1

Inst. António Sérgio

Dinamização de estruturas associativas

1

CMA

Associação de Amigos do Ecomuseu Marinha da
Troncalhada

1

Outubro

DGPA, Lisboa

Reunião entre parceiros nacionais e debate sobre a
proposta de lei

2

Novembro

Noirmoutier e

Visita de estudo dos marnotos

1
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Guérande
Noirmoutier, Fr.

Comité de Orientação

1

CMA

Reunião com parceiros CMA-UA

1

Nov-Dez.

CMA

consultoria

2

Dezembro

CMA

Análise propostas estudo do salgado

1

Total

30

c) Botadela
A Festa da Botadela consiste na preparação da marinha para dar início à produção de sal. A
festa inclui, ainda, a aplicação tradicional da ândoa, uma argila azulada, nos cristalizadores de
sal, um processo que foi já substituído pelo arreamento e o arriar da moira que era
acompanhada por danças e cantares da época, interpretados pelas mulheres e filhas dos
marnotos. A actividade contou ainda com a limpeza dos muros exteriores da marinha a recolha
da salicórnia, o método tradicional de medição da salinidade das águas, a limpeza e plantação
da horta, a forma ancestral de afugentar as bruxas, o transporte do moliço, o processo de
redura (tirar o sal), de bulir, o transporte tradicional do sal à cabeça, além da narrativa de
várias histórias ligadas ao sal. A festa culminou com a confecção da janta (almoço), com
ementa tradicional, confeccionado pelas mulheres dos marnotos.

5.3. Museu Etnográfico de Sant´Ana de Requeixo
Instalado em casa agrícola de finais do século XIX, com um variado espólio onde se destacam: os
têxteis, o mobiliário, a cerâmica, os brinquedos, os aparelhos de iluminação e de pesca e as
alfaias agrícolas, o museu reconstitui o interior de uma tradicional casa rural. Suporte da
etnografia local, este equipamento cultural dá a conhecer o modus vivendis da população,
através da expressão de uma multiplicidade de áreas artístico-culturais que passam pela
música, dança, folclore e cerâmica da região.
a) Índice de visitas:
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Nº de visitantes
136
248
172
97
522
48
41
fechado
109
175
----1548
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b) MUSEAVE – Rumos Cruzados
Financiado pelo POSI constitui base deste projecto a valorização de narrativas (contextualização
histórica da origem do Museu, a importância da Ria e do Sal, os materiais de construção do
edifício, a vivência conventual), de espaços e dos equipamentos do Museu de Aveiro (Entidade
Principal), e dos seus parceiros Freguesia de Ouça – Câmara Municipal de Vagos, Museu da
Palhaça – Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o Ecomuseu Marinha da Troncalhada e Museu
Etnográfico de Requeixo – Câmara Municipal de Aveiro. Com este projecto pretende-se cruzar o
saber acumulado e a herança patrimonial e estabelecer de modo criativo os suportes
(aplicações na área da informática) para a concretização do projecto e os meios para a
transmissão de conteúdos. Deste modo, é esperado contribuir para a integração das crianças,
jovens, dos grupos de interessados num movimento cultural onde a história se (re)vive. Como
resultado é esperado criar produtos materiais que sirvam de ferramenta pedagógica, recreativa
e informativa (edutainment), constituídos com base nos conteúdos das Entidades envolvidas e
acessíveis via Internet, funcionando de forma optimizadora e inovadora.
Durante o ano de 2005 desenvolveram-se as acções previstas no caderno técnico-financeiro. São
essas:
-

Aquisição de hardware;

-

Definição de conteúdos para jogos/materiais pedagógicos;

-

Investigação;

-

Elaboração de guiões;

-

Formação em Photoshop;

-

Teste de Competências Básicas em TIC;

-

Reuniões:

Quadro de Acções/reuniões
Investigação

Concertação

11

5

6. Turismo
Na área do Turismo, a Divisão de Museus e Património Histórico vai de encontro a uma política
de valorização do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município,
concertada com a uma estratégia de promoção do turismo local. O levantamento, classificação,
administração, manutenção e recuperação de todo o património histórico, arqueológico e
urbanístico do concelho são pontos estratégicos para o desenvolvimento do turismo cultural
local, atractivo e de qualidade. A criação de um sistema de visitas integradas à cidade, e o
apoio na criação/desenvolvimento de actividades artesanais, eventos e manifestações
etnográficas, transmitindo a história, culturas, vivências e tradições locais, dentro e além
fronteiras, são pontos assentes da política adoptada.

Pág. 150

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

6.1 Análise do Plano de Actividades da Região de Turismo da Rota da Luz
A análise decorreu da necessidade de avaliação das estratégicas e projectos a desenvolver pela
Região de Turismo da Rota da Luz, com o objectivo de se estudarem formas de cooperação
entre esta entidade e a CMA.

6.2 Impacto do XV Campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas
Na sequência do XV Campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas, que decorreu em Aveiro
nos dias 19 e 20 de Março, foi elaborado um estudo de impacto económico.
6.3 Criar Comunidades à Volta do Património
Projecto que pretende dar a conhecer e divulgar o património edificado aveirense junto de
públicos diversificados, tais como a comunidade escolar, séniores, jovens e turistas, através da
programação de um conjunto de eventos e actividades de âmbito turístico-cultural. Surgiu no
âmbito da Medida 1.1, Acção 3 do Programa Operacional de Cultura (POC). São seus grandes
objectivos:
-

potenciar a utilização cultural de diversos espaços da cidade de Aveiro, promovendo
a fruição de cultura e animação dos mesmos;

-

valorizar o património através do conhecimento;

-

dinamizar os monumentos/imóveis do concelho democratizando o acesso do público
aos mesmos;

-

fomentar a cooperação entre os diversos organismos com interesse cultural;

-

oferecer uma dimensão pedagógica e lúdica da cultura.

Os parceiros CMA, IPPAR, Fundação João Jacinto Magalhães, Teatro Aveirense, Universidade de
Aveiro, Museu de Aveiro e Região de Turismo Rota da Luz traçaram como eixos de actuação:
-

pedagógico-turístico – dar a conhecer o património edificado aveirense através de
criação de percursos e visitas guiadas;

-

animação – criar novos olhares sobre a cultura a partir da proposta de espectáculos
ateliers e cursos;

-

comunicação/promoção

–

entender

Aveiro

como

cidade

onde

existem

monumento/imóveis que são “contadores de histórias” e “abrigos de memórias”.

6.4 Plano Estratégico para o desenvolvimento turístico de Aveiro
É objectivo do Plano estratégico definir directrizes para o desenvolvimento do turismo no
Município de Aveiro , deste modo, alcançar os seguintes objectivos:
-

identificar a realidade turística concelhia avaliando o seu potencial;
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-

incrementar o desenvolvimento turístico das respectivas freguesias;

-

potenciar o sector em todas as suas envolventes: alojamento, transportes,
restauração, actividades culturais e de lazer, supra e infra-estruturas, entre outros;

-

aumentar, diversificar e, sobretudo, qualificar a oferta turística existente e a
existir;

-

ampliar a procura turística do Município;

-

favorecer, ajudar e possibilitar a adequação dos serviços à procura;

-

concertar e fomentar a cooperação entre o sector público, privado e outras
entidades de interesse;

-

identificar áreas de interesse estratégico;

-

criar condições para a defesa activa dos recursos naturais existentes, assim como os
valores socioculturais;

-

incentivar a participação da população local no desenvolvimento do turismo.

Neste ano foi definida a estrutura geral do referido plano.

6.5 Aveiro Pass
Pretendendo ser um cartão turístico-cultural que tem como objectivo primordial ser um meio
de promoção da cidade incentivando o turista a participar nas actividades culturais, de
desporto e de lazer e, desta forma, aumentar o número médio de estadias sentido até ao
momento. São seus objectivos:
-

dar a conhecer a cidade ao visitante, de forma organizada e vantajosa;

-

aumentar a estada média do turista;

-

promover a oferta turística existente no concelho;

-

descentralizar os locais de visita actuais;

-

fomentar a cooperação e colaboração entre os diversos agentes turísticos;

-

incentivar o investimento turístico no município;

-

estimular o uso dos meios de transporte alternativos, nomeadamente os públicos
para deslocação dentro da cidade;

-

uniformizar o sistema de recolha de informação estatística para futuras análises da
evolução do sector turístico no concelho.

Alojamento

Parceiro

Serviço

1

Hotel As Américas ****

Alojamento

2

Hotel Mélia Ria ****

Alojamento e restauração

3

Hotel Afonso V ***

Alojamento

4

Hotel Imperial ***

Alojamento

5

Hotel Jardim Afonso V ***

Alojamento

6

Hotel João Padeiro ***

Alojamento
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7

Hotel Mercure Aveiro ***

Alojamento

8

Hotel Moliceiro ***

Alojamento

9

Hotel Arcada **

Alojamento

10

Residencial do Alboi

Alojamento

11

Residencial João Capela

Alojamento

12

Residencial José Estevão

Alojamento

13

Parque de Campismo Orbitur

Alojamento

14

Auto Viação Aveirense

Viagem Aveiro – Costa Nova

15

MoveAveiro

(a decidir)

16

Companhia de Parques de Estacionamento

Parque de estacionamento Praça Marquês de
Pombal
Parque de Estacionamento do Edifico Ana

17

Ernesto Vieira & Filhos

18

Fábrica da Ciência Viva

Entrada na Fábrica da Ciência Viva

19

Museu de Aveiro/IPM

Entrada no Museu

Vieira

20

Teatro Aveirense

Visitas ao Teatro

21

Universidade de Aveiro

Visitas ao Campus Universitário
Ecomuseu da Marinha Troncalhada; Museu

22

Câmara Municipal de Aveiro

Etnográfico de Requeixo; Livraria Municipal de

Artesanato

Desporto e Lazer

Aveiro; Imagoteca Municipal de Aveiro

23

Eco - Ria

Passeios de barco na Ria de Aveiro

24

Caminhos de Ferro Portugueses - CP

25

Estádio Municipal de Aveiro

Visitas ao estádio

26

Piscinas do Sport Clube Beira – Mar

Piscina durante o regime livre

27

Piscinas do Sporting Clube de Aveiro

Piscina durante o regime livre

28

Região de Turismo Rota da Luz

Promoção e divulgação do cartão

29

Gatafunhos

Artesanato português

Percurso Aveiro – Sernada
Percurso Aveiro - Curia

6.6 Copranet (Coastal Practice Network)
Projecto no âmbito do Programa Interreg IIIC, uma iniciativa comunitária para a cooperação
interregional entre os Estados membros e os países vizinhos. Irá promover uma perspectiva
integrada das zonas costeiras, no sentido mais amplo, através do intercâmbio de experiências
entre aqueles que trabalham nessas áreas.

Pág. 153

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Possui como áreas de intervenção principais a definição de metodologias de gestão integrada de
zonas costeiras e a divulgação através de abordagens de planeamento dessas zonas, com
especial enfoque no estabelecimento de níveis de qualidade de destinos turísticos sustentáveis.
A Câmara formalizou a candidatura como parceiro associado da CCDRC.

6.7 Prémio Turismo – Valorização do Espaço Público
Iniciativa do Instituto do Turismo de Portugal que visa premiar as entidades que tenham
realizado projectos inovadores susceptíveis de contribuir para a melhoria da atractividade
turística dos espaços públicos e de beneficiar as suas condições de usufruto por parte dos
turistas e dos residentes.
A Câmara Municipal de Aveiro formalizou a candidatura ao referido prémio com os seguintes
projectos:
-

Categoria Obra: zona envolvente do canal de São Roque e Remodelação da Praça
Marquês de Pombal/calçada de António Quadros;

-

Categoria serviços: BUGA

6.8 Formação de Guias de acompanhamento de acompanhamento de visitas ao Património
Cultural de Aveiro
As exigências do público/turistas no sentido de conhecerem mais sobre os locais em que vivem
e/ou visitam, reflexo de uma maior consciencialização do valor patrimonial traduz-se numa
crescente procura de visitas guiadas aos serviços culturais da Autarquia. É tentando dar
resposta a toda esta busca, aliada a um entendimento de que a comunidade local deve ter um
papel interventivo nas iniciativas culturais, que se realizou a formação de guias de
acompanhamento ao património cultural de Aveiro, numa iniciativa conjunta com o IEFP.

7. Reserva Municipal de Aveiro
Sediada no Departamento de Serviços Urbanos, a Reserva Municipal reúne um conjunto de peças
variado com especial destaque para o acervo azulejar e para a colecção de moldes e de peças
cerâmicas provenientes das unidades industriais locais. Outros materiais resultam de acções
preventivas e de emergência desenvolvidas por esta Divisão.
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8. Colaborações/Parcerias
Projectos desenvolvidos em colaboração/parceria com outras divisões da CMA e instituições
externas:
Acção
Preservação e
salvaguarda

Título

Colaboração

CCPE

Parceria

X

Instituições/divisões
IPPAR,

Ordem

Engenheiros,

Núcleo de Arquitectos de Aveiro;
ADERAV, APPLA; IPA; CMA
Casa Belmonte Pessoa

X

Departamento

de

Engenharia

Civil da UA; IPPAR; IPA

Promoção,
divulgação e
formação

Forno de Eixo

X

Junta de Freguesia de Eixo

Fontanário de Esgueira

X

Junta de Freguesia de Esgueira

Quinta da Condessa de
Taboeira

X

Paróquia de Esgueira – capela de

Capela N.ª Sr.ª
Necessidades

X

Particular e Junta de freguesia

Capela de N.ª Sr.ª da
Alegria
Fábrica Agilarte

X

Comissão da capela

X

Proprietário

Antiga
Cooperativa
Agrícola
Parque D. Pedro

X

Proprietário, IPPAR

X

IPPAR

Ourivesaria Vieira

X

Proprietário

Herança Cultural na Sala
de Aula

X

Centro

Taboeira
de Esgueira

de

Formação

de

Professores de Aveiro

Jornadas Europeias do

X

Património

Conselho da Europa e da UE e
IPPAR

Recriação da venda do
peixe século XIX
Mostra de Arquitectura e

X

Junta de Freguesia da Vera Cruz

X

Instituto das Artes; Ordem dos

Urbanismo

Arquitectos, BMA; outros

Academia de Saberes

X

Formação de guias de

Academia de Saberes
X

IEFP

visita
Visita

ao

Barroco

de

X

Associação dos professores de

Aveiro

Inventariação

História

Workshop da UNESCO

X

UNESCO; DAO-UA

Carta do Património

X

INH

Museu Virtual de Arte

X

Ministério da Cultura

X

Ordem dos Arquitectos

X

CEARTE e Barrica

Pública
IAPXX

–

Inquérito

à

Arquitectura do Séc.XX
Banco do Azulejo
Museus

MUSEAVE
Cruzados
INTERREG
Atlântico

–

Rumos

X

Museu de Aveiro/CM Oliveira do
Bairro e de Vagos

IIIB

Sal

X

4

países

França

e

(Portugal,
Inglaterra)

Espanha,
–

31

parceiros
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Turismo

Criar

comunidades

à

Museu de Aveiro, Teatro
Aveirense; IPPAR; Fundação
João Jacinto Magalhães; UA;
Fábrica da Ciência Viva
CCDRC
e
parceiros
internacionais
Entidades hoteleiras e culturais
do concelho, CP

X

volta do património
Copranet

X

Aveiro Pass

COLABORAÇÕES/PARCERIAS

X

colaborações
79%

parcerias
21%

internacional
10%

NÍVEIS DE COLABORAÇÃO E PARCERIA

concelho
47%
nacional
40%
supramunicipal
3%

9. Impacto das actividades da DMPH junto do público
Os valores apresentados resultam dos dados estatísticos recolhidos no desenvolvimento das
actividades da Divisão:
Acção

Acção

Promoção,
divulgação
formação

Visitas à cidade de Aveiro
e

Herança Cultural na Sala de Aula
Recriação da venda do peixe a retalho no século

Número de participantes
431
30
6000 *

XIX
Jornadas Europeias do património

450

Mostra de arquitectura e urbanismo de Aveiro

3720

Ciclo de conferências Café com... arquitectura e

222

urbanismo
Museus

Botadela

110

Museu Arte Nova. Espaço em construção

2132

Ecomuseu Marinha da Troncalhada
Requeixo
Imagoteca
Total

10.183 **
1548
205
25.031

* estimativa, uma vez que se tratou de um evento em espaço aberto
** soma das visitas organizadas e da estimativa das visitas não-organizadas
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10. Imagoteca Municipal de Aveiro
A Imagoteca municipal de Aveiro consiste num serviço que disponibiliza, através de uma base
de dados informatizada, informação de cariz histórico e cultural. Tem como objectivos
fundamentais:
-

promover o património cultural aveirense pela imagem, em especial pela fotografia
e pela iconografia;

-

facilitar o acesso a toda a informação documental existente no arquivo da CMA;

-

fomentar o gosto pela investigação da historiografia local.

a) dados estatísticos
Período

Utentes
Visitantes

1

Utilizadores

Empréstimos

Cedências

p/ act. culturais

Em suporte digital1

Jan.-Fev.

15

12

14

6

Março-Abril

23

18

24

11

Maio-Agosto

32

27

9

5

Setembro

16

13

11

---

Out.-Dez

42

26

9

2

Subtotal

128

96

67

24

Total

114

67

24

Cedências efectuadas, na sua grande parte, à comunicação social mediante autorização superior,

uma vez que o regulamento não o permite. As restantes correspondem a solicitações de serviços
internos, essencialmente o Gabinete de Design.

b) Acções de dinamização:
Levar a Imagoteca às freguesias do concelho de Aveiro foi o objectivo subjacente à
implementação do projecto Imagoteca de A a Z composto pelas exposições Canais, Evolução das
Praças, Fontes e Fontanários e Gentes e Costumes. Em regime de itinerância e rotatividade, as
quatros exposições estiveram patentes, entre Fevereiro e Dezembro, nas catorze freguesias.
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6.2.4. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E EDIÇÕES MUNICIPAIS
1. Arquivo Municipal
1.1. Estatística da frequência do Arquivo Histórico Municipal
Meses

Utilizadores

Janeiro

15

Fevereiro

7

Março

10

Abril

10

Maio

13

Junho

20

Julho

12

Agosto

7

Setembro

25

Outubro

20

Novembro

17

Dezembro
TOTAL

15
171

2. Biblioteca
2.1. Utilizadores
2.1.1. Estatística da inscrição de novos utilizadores
2002

2003

Janeiro

109

126

89

78

Fevereiro

207

212

105

140

Março

165

178

184

204

Abril

44

123

165

106

Maio

209

149

181

101

Junho

111

98

106

94

Julho

86

94

112

103

Agosto

74

87

64

87

Setembro

49

71

95

106

97

111

144

112

104

95

104

101

Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAIS

2004

2005

86

103

206

197

1341

1447

1555

1429

2.1.2. Distribuição etária dos utilizadores inscritos
Idade

N.º Utilizadores

> 80

95

60 - 80

561

40 - 60

2519

20 - 40

19227

< 20

6875
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2.1.3. Utilizadores e a sua distribuição por freguesias
2002

2003

2004

2005

Aradas

834

945

1113

1121

Cacia

633

724

625

613

Eirol

47

53

69

67

331

381

435

449

Esgueira

3794

6241

5573

5661

Glória

3212

4123

3344

3398

304

209

195

188

Eixo

N.ª Sr.ª Fátima

38

47

56

61

Oliveirinha

825

231

425

418

Requeixo

199

184

106

191

S. Bernanrdo

932

640

774

803

91

60

49

47

938

1012

1026

1031

4133

5044

6089

6112

Nariz

S. Jacinto
Santa Joana
Vera Cruz

16311 19894 19879 20160

TOTAL

2.1.4. Estatística de Utilizadores das publicações periódicas
Utilizadores que consultam
publicações periódicas

Janeiro

684

Fevereiro

712

Março

682

Abril

645

Maio

704

Junho

601

Julho

543

Agosto

381

Setembro

329

Outubro

583

Novembro

693

Dezembro

688

TOTAIS

7245

2.1.5. Biblioteca Itinerante
2.1.5.1. Estatística de utilizadores
Itinerários

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Alumieira

82

71

79

78

80

39

77

42

40

Aradas

86

99

120

97

105

18

65

41

51

Carregal

31

30

23

29

0

55

32

0

18

Costa do Valado

39

27

0

23

49

16

51

50

0

Eirol

58

17

29

31

28

52

25

28

27

Eixo

169

47

93

157

160

9

81

78

99

Griné

28

10

14

31

59

30

14

10

10
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Mamodeiro

64

80

39

73

80

74

42

48

0

Montes de Azurva

121

116

61

147

94

12

102

41

90

Nariz

24

48

55

25

0

57

62

0

24

Póvoa do Paço

76

62

39

81

63

27

54

44

58

Póvoa do Valado

47

43

20

42

42

36

24

38

0
38

Quinta do Picado

75

75

79

57

80

23

35

34

Quintãs

72

97

89

95

0

15

95

0

45

Requeixo

28

16

14

15

66

27

18

15

17
32

São Jacinto

69

34

32

64

97

0

17

30

Sarrazola

34

31

32

27

35

21

0

0

0

Taboeira

48

48

0

54

50

7

23

27

27

Taipa

36

6

16

27

28

13

4

7

7

Verba

17

23

29

33

0

0

23

0

19

Verdemilho

15

20

4

9

16

13

19

9

9

Vilar

164

147

38

171

75

0

104

0

84

Vilarinho

46

50

43

50

52

0

49

24

25

1429

1197

948

1416

1259

544

1016

566

720

TOTAL

2.1.6. INTERNET
2.1.6.1. Estatística do número de pessoas que consultaram a internet na Biblioteca Municipal
Mês

Utilizadores

Janeiro

100

Fevereiro

162

Março

148

Abril

225

Maio

159

Junho

189

Julho

354

Agosto

325

Setembro

440

Outubro

610

Novembro

367

Dezembro
TOTAL

241
3320
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2.1.7. Pólo de Leitura de esgueira
2.1.7.1. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Esgueira

Mês

Utilizadores

Janeiro

92

Fevereiro

86

Março

68

Abril

56

Maio

33

Outubro

92

Novembro

140

Dezembro

107

TOTAIS

674

2.2.0. Empréstimos Domicilíario
2.2.1. Estatística do número de livros emprestados na Biblioteca Municipal
2002 2003 2004 2005
Janeiro

2844

2935

2342 3214

Fevereiro

3021

2986

2635 2123

Março

5034

4831

3684 3667

Abril

4028

5064

6053 5983

Maio

3912

4031

5141 6992

Junho

2641

3084

3214 2319

Julho

2822

2633

2712 3379

Agosto

2649

2589

2314 2104

Setembro

2514

2887

2514 2309

Outubro

2175

2364

3541 3147

Novembro

3065

3121

2967 2127

2437

2526

2893 1674

Dezembro
TOTAL

37142 39051 40010 39038
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2.2.2. Estatística da Sala da Música e do Vídeo
Filmes

Cd's

Janeiro

26

12

Fevereiro

26

12

Março

29

9

Abril

35

11

Maio

14

11

Junho

29

15

Julho

27

13

Agosto

25

11

Setembro

30

9

Outubro

35

8

Novembro

25

8

Dezembro
TOTAL

21

11

322

130

3. Aquisição de fundos bibliográficos
BIBLIOTECA MUNICIPAL
ENTIDADE
LIVRARIA BERTRAND
FOLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL

VALOR
6.955,70 €
450,00 €

JOAQUIM JOÃO BRAANCAMP DE MANCELOS

183,00 €

LIVRARIA NAVIO DE ESPELHOS

209,70 €

PAPELARIA ABC

356,27 €

LIVRARIA PAPELARIA LICEU

255,00 €

SAUDIFORMA

627,36 €

ADERAV

90,00 €

TOTAL

9.127,03 €

PÓLO DE LEITURA DE EIXO
ENTIDADE

VALOR

GOSTAR EDITORA E PRODUÇÕES DIDÁTICAS

450,21 €

LIVRARIA ABC

997,65 €

LIVRARIA PAPELARIA LICEU
LIVRARIA NAVIO DE ESPELHOS

TOTAL

2.093,23 €
1.018,20 €

4.559,29 €
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4. Utilização da Sala Polivalente da Biblioteca

JANEIRO
04 – Assembleia Geral da Filarmonia das Beiras
15 – Partido Socialista
25 – Assembleia Geral do Aveiro Basket

FEVEREIRO
14 – Reunião da RVCC
15 – Sindicato dos Professores da Região Centro
25 – Sindicato Nacional e Democrático dos Professores – Secção Regional de Aveiro

MARÇO
05 – Apresentação da obra vencedora do Prémio Literário Vasco Branco
07 – Assembleia Geral do Aveiro Basket
08 – Conferência de Imprensa Liga Galega das Gaitas
17 – Sindicato dos Professores da Região Centro
25 – Centro Paroquial da Vera Cruz
31 – Assembleia Geral da Cliria

ABRIL
02 – Reunião do PCP
08 – Reunião do PS
14 – Reunião do PS
20 – Grupo Poético de Aveiro
21 – Reunião do PS
23 – Apresentação do Livro da Olinda Beja
29 – Reunião do PS

MAIO
03 – Reunião do PCP
06 – Conferência com Emanuel Naia Sardo
09 – Reunião da RVCC

JUNHO
17 – Grupo Poético de Aveiro
20 – Academia dos Saberes
28 – Reunião do PS

JULHO
08 – Reunião do PS
14 – Assembleia Geral da Orquestra das Beiras
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AGOSTO
04 – Reunião do Bloco de Esquerda
09 – Reunião do PS

SETEMBRO
10 – Reunião do PSD
14 – Reunião do PS
21 – Apresentação do livro “Territórios de mobilidade”
22 – Apresentação do projecto “Rede Nacional de Cidade e Vilas”

OUTUBRO
22 – Lançamento do livro de Aida Viegas

NOVEMBRO
18 – Reunião Royal School of Languages
28 – Conferência de Imprensa do Campeonato Nacional de Canoagem

DEZEMBRO
05 – Conferência de Imprensa Aveiro Basket
10 – Reunião do PCP
13 – Reunião da Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulheres
17 – Grupo Poético de Aveiro

5. PROMOÇÃO DO LIVRO
5.1. ESTATÍSTICA DO NÚMERO DE CRIANÇAS DA PROGRAMAÇÃO DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA
LEITURA
Mês

Número de Crianças

Janeiro

343

Fevereiro

241

Abril

359

Maio

434

Junho

483

Novembro

42

Dezembro

16

TOTAL

1918

6. VALORES DA VENDA DE PUBLICAÇÕES
6.1. LIVRARIA MUNICIPAL DE AVEIRO
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Valores das Vendas

2003

10.885,75 €

2004

11.246,42 €

2005

10.094,09 €

6.2. VALORES DAS VENDAS NAS FEIRAS DO LIVRO DE AVEIRO
Valores das vendas na
Feiras do Livro

2003

2.426,80 €

2004

2.879,36 €

2005

2.702,17 €

6.3. VALORES TOTAIS DAS VENDAS EM 2004
VALORES DAS VENDAS

Livraria Municipal + Feira do Livro

10.094,97 €

6.4. LIVROS MAIS VENDIDOS
AVEIRO ANTIGO. [fot.] António Campos Graça] ; [coord.] João Gonçalves Gaspar ;
[arranjo gráfico] Jeremias Bandarra. 2ª ed. Aveiro : Câmara Municipal, 2001. 121, [2] p.
Reedição do catálogo da exposição de António Graça realizada de 5 a 14 de Outubro de 1984 no
salão cultural da Câmara Municipal de Aveiro
ISBN 972-9137-81-1
GASPAR, João Gonçalves. A princesa Santa Joana e a sua época : 1452-1490. Aveiro : Câmara
Municipal, 1981. - 368, [14] p.
RODRIGUES, Manuel Ferreira. Aveiro Cidade de Água Sal Argila e Luz. 1ª ed. Aveiro : Câmara
Municipal, 2004. - [11], 72 p.
ISBN 972-9137-93-5
AVEIRO. Aveiro: Portugal. Aveiro:Câmara Municipal, [2004]. 20 p. + 1 mapa e 1 roteiro.
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6.2.5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
É hoje sobejamente reconhecido que as Câmaras Municipais devem exercer, no domínio das
actividades físicas e do desporto, uma acção de grande utilidade para a população. A Autarquia,
como entidade gestora de processos de decisão e intervenção política, tem por vocação e
missão, a responsabilidade de satisfazer os interesses e as necessidades da população.
Estamos convictos de que as autarquias devem construir modelos abertos de desenvolvimento
que, de forma personalizada, se dirijam aos diferentes grupos etários da população. Baseada
nestes pressupostos a Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2005 um conjunto de
actividades que visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de
cidadãos.
À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de uma população fisicamente activa, facto
que pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades
e habilidades motoras básicas por forma a processar-se uma integração de comportamentos
atitudes e hábitos que acompanham o ser humano por toda a sua vida.
É neste contexto que surgem os projectos: Aveiro… ComVida (Expressão e Educação Física ou
Motora no 1º Ciclo do Ensino Básico, o Campo de Férias da Páscoa 2005, o Projecto de
Desenvolvimento de Xadrez - PDX, Campeonato Distrital de Jovens – Xadrez, Oficina de
Desporto, outros), o Aveiro em Forma (Projecto FelizIdade, Domingos em Forma, Animação de
Espaços ao Ar Livre, Escola Aberta ao Desporto, Simpósio do Desporto, outros), Eventos
(Convenção Internacional de Fitness, Campeonato Nacional de Skate, Euro Taça Coca-Cola, 10
Km “Cidade de Aveiro”, Street Karting).
Estes projectos surgem, assim, como iniciativas que pretendem proporcionar, através do
contacto com diversas actividades lúdicas e desportivas a fomentação e dinamização da prática
desportiva regular na população aveirense.
Deste modo, a política de Desporto deve ter em conta estas assimetrias, estimulando a
participação cívica das Associações/Colectividades Desportivas, enquanto protagonistas dos seus
próprios projectos, promovendo a sua integração social e reconhecendo-lhes capacidade de
solidariedade e de promoção de valores de liberdade e cidadania.
Assim sendo, a política municipal de Desporto de Aveiro prossegue a execução de uma política
global e integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente
definidos:
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Apoiar e incentivar a iniciativa e participação das Associações/Clubes e população
em geral;



Reforçar o diálogo entre os diversos agentes desportivos públicos e/ou privados
existentes no concelho, valorizando o seu trabalho, motivações e necessidades;



Criar programas de Ocupação de Tempos Livres para as crianças e jovens do
concelho;



Proporcionar

oportunidades

para

as

Associações/Colectividades

Desportivas,

instituições privadas e públicas demonstrarem o seu trabalho e colaborarem em
organizações conjuntas;


Criar condições e mecanismos para que todos os agentes desportivos e a população
em geral participem na definição e execução das políticas desportivas;



Intervir transparente e criteriosamente no apoio ao movimento associativo,
respeitando a sua autonomia;



Fomentar as parcerias entre os diversos organismos do concelho, quer públicos e/ou
privados;



Descentralizar as diversas iniciativas desportivas pelas freguesias do concelho;



Desenvolver projectos e iniciativas desportivas como forma de promover a inclusão
e integração de públicos considerados desfavorecidos;



Dinamizar iniciativas tendentes a estimular o intercâmbio e a participação de todas
as

camadas

etárias,

no

sentido

de

criar

condições

facilitadoras

da

intergeracionalidade e transversalidade;
A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um programa
diversificado, inovador e atento ao perfil da população do Concelho, de forma a apoiar e
incentivar a sua participação.
1. Movimento Associativo
1.1 Conselho Consultivo do Desporto
O Conselho Consultivo do Desporto (C.C.D.) é constituído por associações e entidades
desportivas. Estas associações debruçam-se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da política de desporto.
É realizada uma reunião bimensalmente, 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 2005, as estratégias para o
desporto no Concelho de Aveiro e a avaliação contínua das iniciativas desenvolvidas. Foram,
ainda, abordados assuntos como: situação financeira dos Clubes, fontes de financiamento,
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dificuldades dos Clubes/Associações no seu dia-a-dia, formação dos dirigentes, elaboração de
planos de actividade, relatório e contas, estatutos de utilidade pública, definição de estratégias
para atingir os objectivos propostos no âmbito das políticas de desporto, entre outros.
Considera-se, assim, esta uma forma privilegiada para a permanente comunicação e diálogo
entre Associações e Autarquia, apoiando e incentivando a participação das Associações/Clubes
por um lado, e por outro dinamizando o movimento associativo do concelho.
Quadro Síntese dos Representantes:
Associação/Colectividade

Representante

C.M.A

Dr. Jorge Greno

C.M.A. – Div. Desporto

Dr. Paulo Almeida

Clube dos Galitos

Eng. António Granjeia e Eng. Francisco Picado

Escola Gímnica de Aveiro (Ginástica Desportiva)

Prof(a) Fernanda Figueiredo

Sport Clube Beira-Mar (Futebol e Basquetebol)
Sociedade Columbófila de Esgueira (Columbófila)

Sr. Manuel Pereira

Associação Desportiva de Taboeira (Futebol)

Sr. Jaime Paulo

Alavarium (Andebol)

Eng. Paulo Helísio

Casa Povo Oliveirinha (Ténis de Mesa)

Sr. Firmino

Sporting Clube de Aveiro (Natação)

Prof. Jorge Crespo

Associação Jovens Eixo (Atletismo)

Sr. Carlos Dias

Associação Desportiva Nariz (Jogos Tradicionais)

Sr. Manuel Casimiro

Associação Profissionais de Educação Física

Prof. Pedro Lagarto

1.2 Caracterização do Associativismo
Ao perspectivar-se o desenvolvimento organizacional num ambiente concorrencial, as
organizações de desporto necessitam de produzir serviços de qualidade centrados na satisfação
dos praticantes e das famílias, caso contrário, mais cedo ou mais tarde, serão socialmente
penalizadas.
As constantes alterações sociais e económicas colocam permanentemente novos desafios ao
desenvolvimento das organizações do desporto.
Concretamente, os clubes necessitam de se modernizar produzindo serviços de desporto em
conformidade com as necessidades, preferências e disponibilidades das pessoas.
A compreensão da estratégia de qualquer organização é indissociável da análise dos processos
organizacionais emergentes encarados localmente. A realidade é complexa, assumindo-se de
extrema importância o conhecimento concreto sobre o comportamento dos Clubes, os seus
processos e os modos de regulação que possibilitam a decisão estratégica no contexto de acção
específica.
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Esta iniciativa, pretende contribuir para o conhecimento do comportamento das organizações
desportivas do Concelho de Aveiro. No específico, pretende-se identificar e interpretar a
estratégia de Clubes Desportivos.
Esta iniciativa tem como principais objectivos:
- Delinear orientações estratégicas em consonância com os objectivos definidos;
- Contribuir para a elucidação da realidade destas organizações;
- Ajudar os Clubes Desportivos do Concelho de Aveiro na definição de objectivos concordantes
com a realidade e do ambiente onde estão inseridos.
1.3

Formulário Municipal de Apoio às Iniciativas Desportivas (FMAID)

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.
1.4 Apoios às Associações/Clubes em 2005
De forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados às
Associações e Colectividades Desportivas, apresenta-se a seguinte tabela:

Data

Associação

Apoios
Logístico

Financeiro
x

Observações
valor

07/11

Assoc. Desportiva Nariz

16/05

Assoc. Desportiva Requeixo

150€

23/10

Assoc. Desportiva Requeixo

18/12

Assoc. Desportiva Requeixo

x

09/05

Alavarium

X

15.500€

16/05

Alavarium

X

4.250€

21/02

Assoc. Amigos Parque Infante

X

32.686€

Reabilitação da Sede

28/02

Assoc. Amigos Parque Infante

x

750€

Apoio às Actividades

x

7.024,34€ +

Circuito manutençaõ

Torneio Distrital da Malha

43.151,75€
x

Obras
Cedência transporte
Cedência transporte
Substituição do Piso do
Pavilhão
Revestimento da Bancada

D.Pedro
D.Pedro
07/11

Assoc. Amigos Parque Infante

14/03

Assoc. Jovens Eixo

10/01

A.D.Taboeira

x

28/02

A.D.Taboeira

x

D.Pedro

iva
x

1.250€

Apoio às Actividades

754e + iva

Cedência máquinas
Diversos
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28/02

A.D.Taboeira

07/03

A.D.Taboeira

x
X

3.500€
469,56€

Aveiro Cup e Mini Cup
Arranjo

do

espaço

envolvente

04/07

A.D.Taboeira

02/05

Assoc. Basquetebol Aveiro

x
x

1.500€

Torneio Sta Joana

26/04

Assoc. Natação Aveiro

x

250€

Taça da Associação

02/05

Assoc. Natação Aveiro

x

21/02

Assoc. Treinadores Atletismo

x

26/04

Assoc. Treinadores Atletismo

13/06

Assoc. Atletismo Aveiro

458€

115,10€

Arranjos zona envolvente

Reparação W.C.
Diversos

x
x

150€

Meeting Sta Joana

321€

Lanches

(Festival

Benjamins)

02/05

Assoc. Desportiva Amigos do

x

250€

Cicloturismo

14/03

Assoc. Desportiva Quinta Bela

x

350€

Material desportivo

06/06

Ac. Social Universidade Aveiro

03/10

Assoc. Danças Salão Beira Litoral

03/10

Assoc. Danças Salão Beira Litoral

x

Diversos

21/02

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

21/02

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Almoços

21/03

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

24/03

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

25/03

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

26/03

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

Carocho
Vista
x

4.380€ + Iva

Construção rampa treinos
velocidade

X

x

1.000€

500€

571€

Camp. Nacional

Torneio Páscoa

09/05

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

01/09

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

05/09

Assoc. Rec. Cultural da Barroca

x

Cedência transporte

09/05

Assoc. Badminton

x

28/02

Assoc. Praticantes Levantamento

x

Diversos

640€ + iva

Cedência plants

Almoços

Peso
21/12

Aveiro Basket

x

Cedência transporte

07/10

APROCRED

X

Cedência transporte

26/09

Clube Voleibol Aveiro

x

Cedência de espaço para

05/10

Centro Desportivo S.Bernardo

X

Cedência transporte

26/11

Centro Desportivo S.Bernardo

X

Cedência transporte

01712

Centro Desportivo S.Bernardo

X

Cedência transporte

11/12

Centro Desportivo S.Bernardo

x

Cedência transporte

16/01

Casa Beirão Serrano

x

29/09

Clube Povo Esgueira

x

13/11

Clube Povo Esgueira

x

Cedência transporte

27/11

Clube Povo Esgueira

x

Cedência transporte

10/12

Clube Povo Esgueira

x

Cedência transporte

17/12

Clube Povo Esgueira

x

Cedência transporte

04/04

F.C.Bom-Sucesso

x

25.000€

06/06

Clube Estrela Azul

x

165€ + iva

08/01

Clube Galitos

x

10/01

Clube Galitos

x

17/04

Clube Galitos

x

sede

Cedência transporte

108.822@

Aquisição parcela terreno

Remodelação do pavilhão
Lanches
Cedência transporte

210€ + iva

Diverso Regata “Descida da
Ria”
Cedência transporte
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03/06

Clube Galitos

x

06/06

Clube Galitos

x

260€ + iva

20/06

Clube Galitos

x

58,50€

05/09

Clube Galitos

x

Mupis

14/11

Clube Galitos

x

Cedência transporte

03/12

Clube Galitos

x

Cedência transporte

09/05

Escola Gímnica Aveiro

x

Transporte praticável

03/10

EMA

x

31/01

Grupo Columbófilo S.Jacinto

x

65€

14/03

Grupo Columbófilo S.Jacinto

x

300€

26/04

G.D.Eixense

x

2.626€

29/08

G.D.Eixense

x

10.000€

Cedência transporte

250.000€

Lanches
Cedência plantas

Empréstimo
Despesas c/ transporte
XXV Aniversário
Aplicação de lancil
Implementação

campo

treinos

18/07

G.D.Eixense

x

341,72€ + iva

Fornecimento de material

19/09
21/02

Manz Produções

x

10.102€ + iva

Diversos

Praxis

x

29/08

Radical Skate Clube

Diversos

x

29/08

Radical Skate Clube

x

05/09

Super Dragões Aveiro

x

19/09

Super Dragões Aveiro

10/01

UDKS

2500€

Campeonato Nacional
Diversos

1.438,21€
x

x

2.500€
920€ + iva

x

500€

Arranjos Sede
Restituição de sinal
Diversos (Camp. Nacional)

10/01

UDKS

21/02

Sport Clube Beira-Mar

x

21/02

Sport Clube Beira-Mar

x

14/03

Sport Clube Beira-Mar

x

14/03

Sport Clube Beira-Mar

02/05

Sport Clube Beira-Mar

x

Aluguer autocarros

30/05

Sport Clube Beira-Mar

x

Lanches (Torneio Judo)

09/07

Sport Clube Beira-Mar

x

Cedência transporte

10/07

Sport Clube Beira-Mar

x

Cedência transporte

29/08

Sport Clube Beira-Mar

x

02/05

Sporting Clube Aveiro

x

19/06

Sporting Clube Aveiro

x

27/06

Sporting Clube Aveiro

x

03/07

Sporting Clube Aveiro

x

19/09

Sporting Clube Aveiro

x

28,50€ + iva

Campeonato Nacional
Cedência transporte
Mupis
Lanches

x

500€

239€ + iva

Clinic Futebol

Corte de relva
Almoços
Cedência transporte

300€ + iva

Cedência cadeiras
Cedência transporte

159,34€ + iva

Limpeza zona envolvente

1.5 Atendimentos e visitas a Associações
Atendimentos
Associação/Instituição

Assuntos

Data

APEF

Simpósio

Janeiro

A.D.Taboeira

Complexo Desportivo

Janeiro

Westsports

Ligas Universitárias

Janeiro

Manz

Convenção Fitness

Janeiro

Assoc Treinadores Atletismo Aveiro

Acção Formação

Janeiro

Eixense

Euro Taça Coca-Cola

Janeiro

APEF

Simpósio

Janeiro

Observações

4ª reunião
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A.D.Taboeira

Complexo Desportivo

Westsports

Ligas Universitárias

Janeiro
Janeiro

Manz

Convenção Fitness

Janeiro

Assoc Treinadores Atletismo Aveiro

Acção Formação

Janeiro

Eixense

Euro Taça Coca-Cola

Janeiro

APEF

Sede

Janeiro

Manz Produções

Convenção de Fitness

Janeiro

Junta Freguesia Glória

Projecto FelizIdade

Janeiro

Refrige

Parcerias

Janeiro

Baviera

Parcerias

Janeiro

Assoc Basquetebol Aveiro

Sede

Janeiro

Cabovisão

Parcerias

Janeiro

Mercentro

Parcerias

Janeiro

Inst Superior da Qualidade

Polidesportivos

Janeiro

Instituto Desp Portugal

Simpósio

Janeiro

Carrefur

Parcerias

Fevereiro

Mocidade Desp Eirolense

Pedido de Apoio

Fevereiro

Galitos

Protocolo

Fevereiro

Assoc Desportiva Nariz

Parq Jogos Tradicionais

Fevereiro

Assoc Lusa

Super Homem 2005

Fevereiro

Colectividade Pop Cacia

Protocolo

Fevereiro

Centro Desp S.Bernardo

Protocolo

Fevereiro

Estrela Azul

Protocolo

Fevereiro

Assoc Treinadores de Atletismo

Acção de Formação

Fevereiro

Sporting Clube Aveiro

Solicitar Apoios

Fevereiro

Casa Povo Esgueira

Renovação Protocolo

Fevereiro

Portugal Telecom

Parcerias

Fevereiro

Junta Freguesia Glória

Parque Radical

Março

AeroClube de Aveiro

Pedido de Apoio

Março

Grupo Columbófilo de S.Jacinto

Pedido de Apoio

Março

Universidade Aveiro

Pista de Atletismo

Março

Ideia Biba

Apresentação Projectos

Março

F.C. Bomsucesso

Renovação Protocolo

Março

Universidade Aveiro

Torneio de Futebol

Março

Mário Faísca

Apresentação Projecto

Março

Barbot

Prova Ciclismo

Abril

Outsport

Apresentação Projectos

Abril

CENAP

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Regional de Pesca

Solicitar Apoios

Abril

Barbot

Prova Ciclismo

Abril

Outsport

Apresentação Projectos

Abril

CENAP

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Regional de Pesca

Solicitar Apoios

Abril

Outsports

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Estudantes U.A.

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Regional de Pesca

Apresentação Direcção

Abril

CENAP

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Atltismo Aveiro

Festival Benjamins

Abril

Assoc Treinadores Atletismo Aveiro

Meeting Sta Joana

Abril

C.D.S.Bernardo

Piscina

Abril

Assoc Desportiva Taboeira

Aveiro Cup

Abril

AVELA

Apresentação Projectos

Abril

CENAP

Apresentação Projectos

Abril

Assoc Atltismo Aveiro

Ponto Situação Pista

Abril

Assoc Jovens de Eixo

Apresentação Projectos

Maio

GimLine

Apresentação Projectos

Maio

Beira-Mar

Torneio Futsal

Maio

Ideia Biba

WaterWalk

Maio

Clube Vela Costa Nova

Pedido de Apoio

Maio

Assoc de Danças Salão

Apresentação Projectos

Maio

Mário Faisca

Apresentação Projectos

Maio

Assoc Badminton Aveiro

Apresentação Projectos

Maio

Associação Jovens Eixo

Pedido de Apoio

Junho

Aveiro Basket

Globetrotters

Junho
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Assoc. Académica da Universidade

Torneio de Futsal

Junho

Clube Voleibol Aveiro

Torneio de Voleibol de Praia

Junho

Colectividade Popula Cacia

Subsídios

Junho

Grupo Desportivo Azurva

Apoio Logístico

Agosto

Clube Voleibol Aveiro

Pavilhão Aradas

Agosto

Manz Produções

Convenção

Agosto

Casa Beirão Serrano

Pedido de Apoio

Novembro

Univsidade de Aveiro

Pedido de Apoio

Novembro

Sportis

Apresentação

Novembro

Clube Povo Esgueira

Pedido de Apoio

Novembro

Federação Portuguesa Canoagem

Gala dos Campeões

Novembro

Westsports

Ligas Universitárias

Novembro

Ideia Biba

Apresentação projectos

Novembro

A.B.A

Sede

Novembro

Castro Brothers

Maratona

Novembro

1ª reunião
1ª reunião

A.D. Nariz

Parque jogos tradicionais

Novembro

Westsports

Ligas Universitárias

Novembro

2ª reunião

A.B.A.

Sede

Novembro

2ª reunião

Estrela Azul

Protocolo

Novembro

UDKS

Proposta actividades

Novembro

Galitos

Protocolo

Novembro
Novembro

G.D.Azurva

Apresentação nova direcção

Associação Natação

Instalações

Novembro

Westsports

Ligas Universitárias

Novembro

Alavarium

Andebol nas Escolas

Novembro

Galitos

Parceria sec natação

Dezembro

Associação Natação

Instalações

Dezembro

Galitos

Descida da Ria

Dezembro

Colectividade Pop Cacia

Proposta actividades

Dezembro

Galitos (Sec. Náutica)

Descida da Ria

Dezembro

S.Bernardo

Protocolo

Dezembro

3ª reunião

Visitas
Associação/Entidade

Freguesia

Data

Bombeiros Velhos (II Grande Prémio Atletismo)

Glória

Janeiro

Clube dos Galitos (Descida da Ria)

S.Jacinto

Janeiro

Alavarium (Visita instalações)

Glória

Janeiro

Bombeiros Velhos (II Grande Prémio Atletismo)

Glória

Janeiro

Clube dos Galitos (Descida da Ria)

S.Jacinto

Janeiro

Alavarium (Visita instalações)

Glória

Janeiro

União Dojos Karaté (Campeonato Nacional)

Cacia

Fevereiro
Março

Sport Club Beira-Mar (2º Clinic de Futebol)

Glória

Assoc Cultural e Desportiva da Barroca (Torneio da Páscoa)

NªSrª de Fátima

Março

Assoc Desportiva Taboeira (Taboeira Cup e Mini Cup)

Esgueira

Março

Actividade Super Homem 2005

Glória

Março

Assoc Treinadores de Atletismo (Jornadas Técnicas)

Glória

Março

Clube Estrela Azul (Aniversário)

Cacia

Março

Assoc Jovens Eixo (Aniversário)

Eixo

Março

Grupo Desportivo Eixense (Taça Coca-Cola)

Eixo

Abril

Pista de Atletismo (ponto situação)

Glória

Abril

Assoc Desportiva de nariz (Aniversário)

Nariz

Maio

Piscina Sporting (Taça Associação)

Vera Cruz

Maio

Esc. E.B. 2/3 Aradas (Campeonato Nac Badminton)

Maio
Aradas

Inauguração da Sede do Sporting Clube de Portugal

S.Bernardo

Maio

Piscina Galitos (Festa de Encerramento)

Glória

Junho

Casa Povo Esgueira (Sarau)

Esgueira

Junho

Piscina Galitos (Festa de Encerramento)

Glória

Junho

Casa Povo Esgueira (Sarau)

Esgueira

Junho
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Assoc. Atletismo Aveiro (Festival Benjamins)

Glória

Junho

Colectividade Popular Cacia (Regata)

Cacia

Junho

Escola Gímnica Aveiro (Sarau)

Cacia

Junho

Estrela Azul (Torneio Fernando Martins)

Cacia

Junho

E.B. 2/3 Aradas (Sarau)

Aradas

Junho

APROCRED (Jantar)

Cacia

Junho

ACREMA (9º Concurso Pesca)

Esgueira

Junho

Associação Badminton (Jantar Encerramento Época)

Cacia

Junho

Associação Desportiva Taboeira (Aveiro Cup)

Esgueira

Junho

Associação Basquetebol Aveiro (Festa Nacional Basquetebol)

Glória

Julho

Casa Pov. Esgueira (Almoço Encerramento Época)

Esgueira

Julho

Sport Clube Beira-Mar (Torneio Futsal)

Glória

Julho

Assoc. Atletismo Aveiro (Entrega galardões)

Julho

ALAVARIUM (Convívio)

Julho

NAFDA (Convívio)

Julho

Pista de Atletismo

Glória

Novembro

Escolas de Cacia, S.Bernardo e José Estevão

Diversas

Novembro

Polidesportivos

Diversas

Novembro

Assoc Natação

Glória

Novembro

Assoc Desp Nariz (Prova BTT)

Nariz

Dezembro

Eixense (jantar de Natal)

Eixo

Dezembro
Dezembro

CENAP (Torneio de Hóquei)

Cacia

A.J.Eixo (Grande Prémio Atletismo)

Eixo

Dezembro

Casa Povo Esgueira

Esgueira

Dezembro

S.Bernardo (Torneio Futebol Salão)

S.Bernardo

Dezembro

Assoc. Desportiva Taboeira (jantar Natal)

Esgueira

Dezembro

Clube do Povo de Esgueira (jantar de Natal)

Esgueira

Dezembro

2. Programas e Projectos
2.1 Projecto “Aveiro…ComVida”
Aveiro ComVida é um projecto dinamizado com o intuito de promover a prática do desporto nas
crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. Esta actividade
abrange os diversos Sub-projectos, tais como: a Expressão Física e Motora no 1º ciclo (2.500
participantes), o Plano de Desenvolvimento de Xadrez (500 participantes), Campos de Férias
Desportivas (500 participantes), Campeonatos Distritais de Xadrez (250 participantes),
Concentração Desportiva (5.000 participantes), Visitas dos Clubes às Escolas Agrupamentos de
Escolas do 1.º ciclo de Aveiro. Aveiro ComVida tem como missão o fomento do desporto como
um meio integrador, gerador de hábitos de saúde e de ocupação de tempos livres nos jovens.
O Desporto assume-se como um veículo de educação, de participação e de desenvolvimento das
pessoas.
A actividade física desempenha um papel essencial no desenvolvimento integral da criança,
contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar e para uma melhor aprendizagem e
integração social. Ensinar uma actividade desportiva a uma criança é, também, ensiná-la a
pensar, a agir e a sentir.
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2.1.1

Expressão Física e Motora no 1º Ciclo

À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de jovens fisicamente activos, facto que
pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades e
habilidades motoras básicas, por forma a processar-se uma integração de comportamentos,
atitudes e hábitos, que acompanham o jovem por toda a sua vida.
É neste contexto que surge o projecto: Expressão e Educação Física ou Motora no 1º Ciclo do
Ensino Básico. Este visa permitir a todas as crianças, dos Agrupamentos Verticais de S.Bernardo,
Aveiro e Esgueira, a possibilidade de terem um desenvolvimento mais harmonioso.
Os grandes objectivos deste projecto, são:
- Promover em todos os Agrupamentos Verticais do Concelho de Aveiro a prática
desportiva através de uma aula de Expressão Física ou Motora na Escola, por semana;
- Proporcionar aos alunos um diversificado conjunto de vivências e conhecimentos,
contribuindo deste modo para o desenvolvimento integral do aluno com intervenções ao
nível dos domínios cognitivo, psicomotor e sócio-afectivo.
Nº Agrupamentos

Nº Escolas

Nº Turmas

Nº Alunos

3

13

129

2.230

2.1.2

Projecto Gira-Volei

A Câmara Municipal de Aveiro estabeleceu um protocolo de desenvolvimento do Voleibol, com
as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Eixo e com a Federação Portuguesa de
Voleibol. Este protocolo permitiu equipar, as escolas aderentes ao projecto, com um kit de
material de voleibol (uma rede, dois postes e bolas), de forma a criar as condições necessárias à
prática desta modalidade.
O Gira-Volei, assume-se como um projecto que integra as actividades desenvolvidas pelos
alunos das escolas do 1.º ciclo do Concelho de Aveiro.
Os objectivos inerentes consistem em:
- Proporcionar oportunidades para que as crianças e os jovens possam viver experiências
agradáveis, fazer novos amigos, aprender novas habilidades, adquirir hábitos de autodisciplina e
persistência e aprender a cooperar e a competir com lealdade.

Nº Agrupamentos

Nº Escolas

Nº Turmas

Nº Alunos

2

8

-

125
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2.1.3

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, Oliveirinha, Quinta do Loureiro, Quinta do Picado, Bom-sucesso, Azurva,
S.Bernardo, Vera Cruz, Glória, barrocas, Areais de Vilar, Solposto, Areais, Vilar, Cacia e
Vilarinho).
O Desenvolvimento do Xadrez no Concelho de Aveiro assume-se como uma actividade que visa a
ocupação de jovens, numa actividade desportiva que possibilita o seu desenvolvimento e
formação.
Para mais informações sobre esta iniciativa, visite o site: http://xadrezaveiro.no.sapo.pt
Nº Agrupamentos

Nº Escolas

Nº Turmas

Nº Alunos

7

16

-

500

2.1.4

2º Campo de Férias Desportivas (Páscoa 2005)

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, em que o sucesso foi garantidamente alcançado, contando com a
participação de 260 jovens, no ano 2005, colocamos à disposição mais actividades, sempre com
um índice de qualidade elevado e passámos de 4 dias para 9 dias de diversas actividades. Neste
campo de férias, participaram cerca de 450 crianças e 50 monitores/professores.
2.1.5

Oficina de Desporto

Actividade desenvolvida na Urbanização de Santiago e com o intuito de ocupar os tempos livres
das crianças dos 6 aos 12 anos. Com a criação desta “oficina” pretende-se sensibilizar as
crianças para a prática desportiva, contribuir para o enriquecimento do reportório motor das
crianças, desenvolver hábitos, atitudes e conhecimentos com especial atenção para a disciplina,
responsabilidade e regras de segurança. Proporcionar a descoberta de talentos pelos clubes e a
possibilidade de posterior integração nos mesmos.

Pág. 177

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

As actividades desenvolvidas são: futebol, dança, ginástica, voleibol, defesa pessoal, xadrez e
capoeira.
2.2

Aveiro em … FORMA!!!

Estamos convictos de que as autarquias devem construir modelos abertos de desenvolvimento
que, de forma personalizada, se dirijam aos diferentes grupos etários da população. Baseada
nestes pressupostos, a Câmara Municipal de Aveiro levou a cabo, no ano de 2005, um conjunto
de actividades que visam o acesso à prática da actividade física ao maior número possível de
cidadãos.
À Câmara Municipal de Aveiro interessa a formação de uma população fisicamente activa, facto
que pressupõe a prática de actividades que contribuam para o desenvolvimento das capacidades
e habilidades motoras básicas de forma a processar-se uma integração de comportamentos
atitudes e hábitos que acompanham o ser humano por toda a sua vida.
É neste contexto que surgem os projectos: “FelizIdade”, “Domingos em Forma”, “Simpósio do
Desporto”, “Escolas Abertas ao Desporto”, outros.
2.2.1 Projecto FelizIdade
A população mundial está a envelhecer. Este fenómeno reflecte-se não apenas na esperança
média de vida, mas também na proporção do número de sujeitos idosos. No início deste século
não passava de 5% a população com idade superior a 60 anos. Hoje, um quinto da população
mundial e da população dos países industrializados ultrapassa claramente este valor.
Assim, não será de estranhar o crescente interesse, nomeadamente nas últimas décadas, que se
tem vindo a denotar por parte dos investigadores de diferentes ramos de conhecimento, pelo
bem-estar, saúde e qualidade de vida dos idosos.
O projecto desenvolve-se através da realização de uma aula de expressão corporal e natação,
uma vez por semana, para a população sénior integrada em Instituições de Solidariedade Social
e uma vez por semana para a população sénior das Freguesias do Concelho (Cacia, S.Bernardo,
Eixo, Aradas e Glória).
Recentemente iniciamos para esta população (+ de 65 anos) aulas de hidroginástica e natação,
uma vez por semana na Piscina dos Galitos.
Este projecto tem como principais objectivos combater o sedentarismo desta faixa etária,
melhorar a qualidade de vida, prevenir algumas doenças, dinamizar o convívio entre as várias
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instituições, promover a relação com os espaços verdes, proporcionando simultaneamente a
saída das instituições.
Instituições envolvidas: Centro Paroquial de S. Bernardo, Florinhas do Vouga, Patronato N.
Senhora de Fátima, Associação de Melhoramentos de Eixo, Juntas de Freguesia de: Eixo, Aradas,
Glória, S.Bernardo, Cacia e Esgueira.
Número de pessoas envolvidas: 435
2.2.2 Domingos em Forma
Actividade desenvolvida aos domingos de manhã que teve como objectivo sensibilizar a
população para a prática desportiva. Durante o projecto foi estabelecido um horário e
seleccionadas algumas actividades (aeróbica, ginástica sénior, cursos de dança, aulas de
hidroginástica e passeios de bicicleta).
Pretendemos com o desenrolar do projecto aumentar o índice de prática desportiva no concelho
de Aveiro.
Esta iniciativa envolveu cerca de 200 participantes por domingo.
2.2.3 Escola Aberta ao Desporto
Iniciativa que tem como principal objectivo a criação de novos espaços para a prática
desportiva, nos recintos das Escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias. Estes espaços estão abertos
ao sábado (das 9h às 18h) e aos domingos (das 9h às 13h) e funcionam livremente para toda a
comunidade.
Escolas Envolvidas: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Escola Secundária José Estêvão,
Escola E.B.2/3 João Afonso, Escola E.B. 2/3 S.Bernardo e E.B. 2/3 Cacia
2.2.4 “Simpósio do Desporto 05”
Tentando responder aos desafios da União Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro (Divisão de
Desporto) e os diversos parceiros (Instituto de Desporto de Portugal, Centro de Área Educativa e
Associação de Profissionais de Educação Física) decidiram organizar este Simpósio, onde os
temas do Desporto e da Educação, em especial os contributos que o primeiro pode acrescentar
ao segundo, foram debatidos.
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Estiveram presentes neste Simpósio do Desporto 150 participantes (professores, técnicos,
dirigentes, outros com cargos ligados ao desporto).
2.3

“ConVIVA Desporto”

Esta iniciativa tem como principal objectivo proporcionar diversas actividades desportivas para
os funcionários da Autarquia, neste âmbito já foi organizado um torneio de futebol, uma
descida de rio em canoa e presentemente encontramo-nos a desenvolver aulas de natação e
hidroginástica para cerca de 100 funcionários, nas piscinas do Galitos.

3.

Instalações Desportivas

Levantamento dos Polidesportivos
Durante o ano de 2005 foi realizado, pela Divisão de Desporto, um levantamento de todos os
polidesportivos e criado o respectivo dossier.
O objectivo deste trabalho, foi criar uma base de dados actualizada desta tipologia de
instalação e registar o seu actual estado de conservação.
Numa segunda fase, foi contratada uma empresa de certificação independente para dar início a
um processo de qualidade, atendendo ao Dec. Lei de Condições de Segurança das Instalações
Desportivas. A visita foi concluída durante 2005, identificando os casos que não se encontravam
a cumprir os requisitos necessários.
Em 2006, pretendemos concluir o processo substituindo alguns equipamentos e recuperando
outros.
Carta da Oferta e Procura Desportiva
Impõe-se a criação de instrumentos normativos e de enquadramento das condições de
realização das actividades desportivas, no sentido de se promover a qualidade de serviços, o
que evidencia a necessidade urgente de conhecer a realidade das instalações desportivas do
Concelho de Aveiro.
Deste modo, foi elaborado pela Divisão de Desporto, a carta Desportiva do Concelho que
pretende apoiar e se possível ajudar na tomada de decisões de futuros investimentos, tanto em
novos espaços como na reforma da oferta actual.
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4.

Marketing Promovido pela Divisão de Desporto

4.1

Publicação de um Artigo Semanalmente no Diário de Aveiro

Este trabalho é realizado pelos funcionários da Divisão e tem como objectivo dar a conhecer a
toda a comunidade o trabalho desenvolvido pelos Clubes e pela Divisão de Desporto da
Autarquia. Neste trabalho consta a apresentação de uma Associação Desportiva do Concelho, de
uma Instalação Desportiva, das actividades desportivas promovidas pela Divisão de Desporto e
outros artigos.
4.2

Agenda Desportiva OnLine

Actualização dos conteúdos colocados na Agenda da Divisão de Desporto na página da
Autarquia.

5.

Eventos Organizados

“EURO TAÇA COCA-COLA”
A Euro Taça Coca-Cola é um torneio de futebol de 11, que conta com a participação de cerca de
15.000 jovens, de 13 e 14 anos, das escolas de todos os distritos de Portugal. Promovida pela
Coca-Cola Portugal e pelo Gabinete de Desporto Escolar, com o apoio no Distrito de Aveiro da
Câmara Municipal de Aveiro.
No evento, em Aveiro, participaram 22 escolas (cerca de 500 alunos).
“CAMPEONATO DISTRITAL JOVENS DE XADREZ”
A Escola Básica do 1º Ciclo de S.Bernardo recebeu, cerca de duzentos jovens xadrezistas com
idades compreendidas entre os 5 e os 20 anos, para competirem nos “Campeonatos Distritais de
Xadrez de Jovens de Aveiro de 2004”.
O evento foi organizado em conjunto pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez da Câmara
Municipal de Aveiro (PDX Aveiro) e pela Associação de Xadrez de Aveiro (AXA), contando
também com os apoios da Oficina de Desporto “Florinhas do Vouga”, do “Diário de Aveiro” e
patrocinado pela Câmara Municipal de Aveiro, pela pizzaria PIZZARTE e pelo Diário de Aveiro.
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Os duzentos jovens xadrezistas eram representantes dos seguintes clubes: Clube dos Galitos,
Oficina de Desporto “Florinhas do Vouga”, Associação Estamos Juntos de São João da Madeira,
ATL da Coutada, Academia de Xadrez da Gafanha da Encarnação, GDRC «Os Leões do Monte»
(Cucujães), CR de Estarreja e ACR Vale de Cambra. Salientando-se a forte presença da Oficina
de Desporto, onde é necessário realçar que pelo quarto ano consecutivo, em Aveiro, está em
curso um projecto de desenvolvimento (PDX) da modalidade em dezaseis escolas do 1º ciclo do
Concelho de Aveiro.
Os jovens xadrezistas que competiram nesta prova, tinham como objectivo principal, o
apuramento para os campeonatos nacionais nos 7 escalões dos sub/8 aos sub/20 anos. Esta
prova foi disputada com empenho, espírito competitivo e grande entusiasmo. No final dos três
dias de competição, foram distribuídas medalhas de participação a todos os participantes, bem
como troféus aos três primeiros de cada escalão (masculinos e femininos).

ETAPA NACIONAL DE SKATE PROFISSIONAL
Aveiro recebeu uma etapa do Circuito Nacional de Skate Profissional. O Parque Exposições
vibrou com o entusiasmo dos Skaters que chegaram à cidade vindos de todo o País. As cidades
do Porto, Braga e Mirandela, marcaram presença pelo grande número de adeptos que vieram
apoiar e incentivar os seus companheiros, verdadeiros clãs da cultura radical urbana. O espaço
foi também visitado pela comunidade BMX local, bem como por alguns patins em linha, que
entraram no espírito radical e contribuíram para o ambiente “sui generis” daquele fim-desemana. A organização esteve a cargo das Divisões de Desporto e Juventude da Câmara
Municipal de Aveiro, em parceria com o Radical Skate Clube, entidade de grande capacidade
técnica.
De salientar, o excelente comportamento cívico das inúmeras tribos urbanas que estiveram no
local e que nos brindaram com acrobacias várias, mesmo no exterior do recinto, ajudando assim
a criar essa atmosfera especial, desconhecida para muitos de nós.
E, porque a Câmara Municipal é sensível também, aos atletas radicais da cidade, entendeu-se
abrir as portas aos praticantes livres, que puderam usufruir das rampas durante o dia de
Sábado, o que muito agradou à comunidade radical local, a julgar pelo grande número de
skaters que se deslocaram ao recinto, logo pela manhã.
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ENCONTRO NACIONAL DE AEROMODELISMO INDOOR
Esta actividade foi realizada no Parque de Feiras e de Exposições de Aveiro e teve a
participação de cerca de 100 pilotos.
Esta modalidade consiste na realização de diversas manobras com aviões telecomandados
dentro de um pavilhão. Como o próprio nome indica, estes aviões são comandados à distância
por pilotos habilitados e funcionam com baterias.

“XII CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS”
Foi com renovado empenho que a Câmara Municipal de Aveiro acolheu a XII Convenção
Internacional de Fitness “O Corpo em Movimento”. Este evento é considerado um dos maiores
da Europa e participaram mais de 3000 participantes nos diversos Cursos, Wokshops e Master
Classes. Na convenção estiveram presentes os mais conceituados instrutores a nível mundial,
que apresentaram as últimas novidades do universo do Fitness.
À semelhança do ano transacto, decorreu a FIF – Feira Internacional de Fitness, certame que
contou com mais de sessenta expositores, desde os mais recentes equipamentos para ginásios,
até ao vestuário, passando pelos suplementos de estética e alimentares. O certame foi visitado,
no Parque de Exposições e Feiras da Cidade, por mais de 12000 visitantes cujas expectativas
foram certamente superadas a avaliar pela aposta da organização da Manz Produções e da
Câmara Municipal, que desejou oferecer aos aveirenses um espaço de elevada qualidade
desportiva e simultaneamente, conduzir definitivamente a cidade para a rota dos grandes
acontecimentos internacionais. A constante busca de novas e melhores respostas que promovam
o bem-estar físico e psicológico dos cidadãos é a razão do trabalho desenvolvido.
10 KM “CIDADE DE AVEIRO”
Teve lugar no dia 10 de Junho, pelas 10h30, a prova de atletismo “10 km Cidade de Aveiro”. Do
evento fizeram parte três provas com partida simultânea. A primeira e a segunda, com 10 km e
3 km respectivamente, foram de carácter competitivo e destinaram-se aos maiores de quinze
anos. A terceira prova, de cariz popular, foi uma caminhada com inscrições abertas a todos os
interessados. A iniciativa, desenvolveu-se pelas principais artérias da Cidade, tendo como pano
de fundo o aprazível Cais da Fonte Nova, bem como o Centro Cultural e de Congressos de
Aveiro.
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Paralelamente ao plano competitivo, que contou com alguns nomes de destaque do Atletismo,
esta I edição dos “10 km Cidade de Aveiro”, pretendeu privilegiar a componente pedagógica do
Desporto, como factor de favorecimento em termos de qualidade de vida.
Uma vez mais, Aveiro foi palco de um grande acontecimento desportivo, capaz de envolver as
pessoas de todas as idades, e numa perspectiva de continuidade contribuir para a saúde e bemestar.
Esta iniciativa envolveu cerca de 500 participantes e teve cobertura de 3 televisões.
1ª ½ MILHA MARÍTIMA
Decorreu no dia 25 de Setembro, pelas 11h00, a primeira” ½ Milha Marítima Cidade de Aveiro”.
Está bem presente na memória dos aveirenses, especialmente naqueles com um pouco mais de
idade, os tempos em que se nadava abertamente nos canais da ria.
A Câmara Municipal de Aveiro pretendeu com a organização deste evento, por um lado,
proporcionar aos aveirenses uma festa de natação e por outro, avivar velhas tradições tão
queridas desta nossa cidade. Inserido nas comemorações do Dia Mundial do Coração, foi
também uma chamada de atenção para a necessidade da preservação ambiental do ecossistema
lagunar, e para todo o trabalho que tem sido desenvolvido no sentido da melhoria quer da
qualidade das águas, quer das infra-estruturas físicas como é o caso dos muros dos canais. O
evento teve lugar no Canal Central da Ria de Aveiro, e o trajecto foi no sentido Rossio – Centro
Cultural e de Congressos de Aveiro.
SUPER HOMEM 2005
O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro recebeu no dia 13, a Iª Meia-Final da Região Norte do
“Super-Homem 2005”. Organizado com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, o evento
pretendeu através de uma série de provas de força, apurar três vencedores desta Meia-Final
que, irão posteriormente, disputar a final do Campeonato Nacional, junto com os três
vencedores da Meia-Final da região sul.

Estiveram presentes os melhores atletas da região

norte do país e Aveiro esteve representada pelo atleta do S. Bernardo, Adérito Santos.
CURSO DE OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE JOGO
A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Oliveirinha, em
parceria com a empresa Ramos Caramez, Lda – Formação de Agentes Desportivos, realizam no
auditório da Junta de Freguesia, a acção de formação de agentes desportivos. A acção, dividiu-
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se em três sessões de três horas/dia, nos dias 26/27 de Fevereiro, bem como no dia 07 de
Março.
Ministrada pelos treinadores de futebol Daniel Ramos e João Festas, contou também com a
presença de um treinador da Super Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
A iniciativa, intitulada «Curso de Observação e Análise de Jogo em Futebol», teve como
principais destinatários todos os treinadores de futebol, assim como dirigentes desportivos,
estudantes e demais interessados. A acção, abordou temáticas diversas, que foram desde os
«Critérios de Observação», passando pela «Organização Ofensiva/Defensiva», incluindo
«Técnicas de Registo», etc.
O evento que se revestiu de particular importância a julgar pelas opiniões dos presentes,
mostra que este tipo de acções são vitais no que diz respeito à formação, pilar fundamental
para a prática de melhor futebol.
Com este tipo de iniciativas, a Autarquia pretende diversificar o nível de intervenção
desportiva, através da criação de mais-valias que contribuam para pôr em prática uma melhor
qualidade no Desporto
DESPOLAZER 05
No fim-de-semana de 9 a 10 de Abril teve lugar no Centro de Congressos de Lisboa, a mega feira
de produtos e negócios no âmbito do Lazer, Desporto, Saúde e Bem Estar. A realização do
certame teve a assinatura da Manz – Produções.
Decorrendo numa área de 7000 m2, com mais de setenta expositores, estiveram reunidos
profissionais e adeptos do bem estar, num fim-de-semana recheado de actividade e animação.
Contando com a presença das empresas líderes em equipamentos para ginásios, musculação e
actividades aquáticas, a feira, reuniu também um vasto leque de ofertas de produtos e serviços,
como arquitectura e decoração de interiores de espaços desportivos, viagens de aventura,
vestuário, calçado desportivo, desportos náuticos, estética, suplementos alimentares,
alimentação saudável, piscinas, etc.
A organização, pretendeu também gerar pólos de interesse, desenvolvendo eventos sociais,
culturais e de pura animação, direccionados ao visitante.
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O evento, teve também como objectivo, proporcionar às empresas expositoras o contacto
directo com o seu público alvo, reunindo num único espaço, um grande número de profissionais
destes sectores.
Paralelamente, decorreu no Hotel Solplay, o 1º Simpósio Manz Business & Science, cuja vertente
principal abrange os negócios em actividades físicas e de lazer. Este encontro, revelou-se uma
excelente oportunidade de confronto de ideias e opiniões, a julgar pelos prelectores presentes,
com “knowhow” e formação adequada, perante as necessidades e pressões dos mercados
actuais.
A Câmara Municipal de Aveiro, esteve presente como convidada na DESPOLAZER 05, com
material de promoção demonstrativo das várias actividades desenvolvidas pela Divisão de
Desporto e da Cidade de Aveiro.
II SIMPÓSIO DO DESPORTO
Com o objectivo responder aos desafios da União Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro
(Divisão de Desporto) e os diversos parceiros (Instituto de Desporto de Portugal, Centro de Área
Educativa e Associação de Profissionais de Educação Física) decidiram organizar este Simpósio,
onde os temas do Desporto e da Educação, em especial os contributos que o primeiro pode
acrescentar ao segundo, foram debatidos.
Estiveram presentes neste Simpósio do Desporto 150 participantes (professores, técnicos,
dirigentes, outros com cargos ligados ao desporto).
WATERWALK
Decorreu no dia 05 de Junho, pelas 12:00 hrs, a iniciativa “Water Walk” que, integrada no “Dia
Mundial do Ambiente”, pretendeu através de um espectáculo único, marcar posição no
“Guinness Book of Records”, sendo também um alerta para a necessidade de preservação do
ecossistema lagunar da Ria de Aveiro.
Um “aquanauta” vai deslocou-se dentro de um bola transparente, com 2,80 metros de diâmetro
proveniente da Coreia. O evento teve lugar a partir do Canal Central, até ao Lago da Fonte
Nova em frente ao Centro de Congressos, num percurso com cerca de 1000 metros.
Com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro (Divisão de Desporto), a iniciativa, liderou toda
uma “marcha do ambiente” participada pela população em geral, que se fez deslocar utilizando
meios não poluentes, como barcos sem motor, bicicletas, patins, etc.
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Também o Movimento Associativo foi convidado a participar. Os Clubes com tradição em
actividades aquáticas colocaram as suas embarcações na água, de modo a contribuírem para a
sensibilização da necessidade da preservação ambiental. O evento teve cobertura, em directo,
de algumas televisões portuguesas.
ETAPA CAMPEONATO NACIONAL DE DANÇAS DE SALÃO
Decorreu pela primeira vez na cidade de Aveiro, uma competição Nacional de Dança de Salão
Desportiva, que contou com a presença de participantes do Continente e Regiões Autónomas.
O evento, organizado pela Associação de Dança de Salão da Beira Litoral, entidade que possui
um vasto palmarés e que conta por exemplo, com quatro Campeões Nacionais em Danças
Clássicas e Latinas, classes iniciados e intermédios, é autorizado pela Federação Portuguesa de
Dança Desportiva. A Câmara Municipal de Aveiro através da Divisão de Desporto apoiou o evento
que, contribuiu para o incentivo e desenvolvimento da prática desta modalidade. Estiveram
representadas as Associações Regionais de Braga, Porto, Beira Litoral, Santarém, Setúbal,
Lisboa, Algarve e Região Autónoma da Madeira. Estiveram também presentes vários clubes,
entre os quais os “Alunos de Apolo” cujo mérito é reconhecido internacionalmente. Com este
evento registou-se um grande número de visitantes de todo o país. A 8 ª Eliminatória da Taça de
Portugal na Cidade de Aveiro, teve lugar no dia 15
GALA DOS CAMPEÕES DE CANOAGEM
A Federação Portuguesa de Canoagem organizou, com o apoio da Divisão de Desporto, no
passado dia 3 de Dezembro a Gala dos Campeões. Esta iniciativa teve como objectivo
homenagear todos

os

campeões nacionais

da época

2004/2005, bem

como outras

individualidades que a nível nacional e internacional se destacaram pelo seu desempenho.
AVEIRO BASKET NAS ESCOLAS
A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a Aveiro Basket SAD,
implementou o projecto “Aveiro Basket na Escola”. Com o objectivo de estimular a prática do
basquetebol junto das camadas jovens, o projecto, caracteriza-se por uma promoção do
convívio dos mais novos com algumas das estrelas do basquetebol profissional que, para esse
efeito, se têm deslocado aos estabelecimentos de ensino. Nessa medida, o projecto contemplou
já a EB 2,3 de Aradas, a EBI 1,2,3 de Eixo, a EB 2,3 de Cacia e a EB Dr. Jaime Magalhães Lima,
terminando assim esta fase do projecto com a visita à EB 2,3 de S.Bernardo. Numa segunda
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fase, que decorrerá a partir do segundo período lectivo, a iniciativa será estendida às Escolas
Básicas do 1º Ciclo do concelho.
O projecto “Aveiro Basket na Escola” tem como pilares estruturantes, por um lado, a captação
da atenção de pais e jovens para a modalidade, e por outro, através da distribuição de pacotes
de 100 bilhetes, contribuir para que a médio prazo, os jogos de basquetebol possam contar com
uma maior participação em termos de público. O “Aveiro Basket na Escola”, pretende também
contribuir para aumentar os índices de fidelização de atletas na modalidade, ajudando assim a
criar condições para que os Clubes Aveirenses continuem a desenvolver as suas actividades
desportivas.
Todos os jovens interessados poderão inscrever-se no Sport Clube Beira-Mar, Clube dos Galitos e
Clube do Povo de Esgueira.

6. Participação em Simpósios e Acções de Formação
SEMINÁRIO “PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS”

6.1

Apresentação do trabalho desenvolvido pela Divisão de Desporto no âmbito do desporto para
todos. No trabalho apresentado, constaram alguns temas que caracterizaram a situação
desportiva do Concelho, tais como, nº total de habitantes, nº de habitantes por escalão etário,
nº de freguesias, localização geográfica, enumeração e tipologia das instalações desportivas e
indicação dos programas de promoção da actividade física e desportiva existentes.
FÓRUM “PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR”

6.2

7. Apoio na Organização de Eventos Promovidos por Outras
Instituições/Associações/Clubes
•

TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA - CVA

•

TORNEIO ALFREDO ALMEIDA EM JUDO – SPORT CLUBE BEIRA-MAR

•

TABOEIRA CUP 2005 – A.D. TABOEIRA

•

AVEIRO CUP 2005 – A.D.TABOEIRA

•

TORNEIO CONVÍVIO INTER-ESCOLAS DE CACIA – CLUBE ESTRELA AZUL

•

TORNEIO STA JOANA – A.B.A.

•

DESCIDA DA RIA – GALITOS
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•

TORNEIO INTERNACIONAL DA BARROCA – A.R.C.BARROCA

•

GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE EIXO

•

TORNEIO INTERNACIONAL DA BARROCA – PÁSCOA 2005

•

GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DOS CTT

•

GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DO GRUPO DESPORTIVO DA ASSEMPARK

•

CURSO SHOTOKAN DO CENTRO DE KARATÉ-DO

•

EXPO AVE – APROCRED

•

CURSO CIDADE DE AVEIRO – UNIÃO DOJOS KARATÉ SHOTOKAN

•

TAÇA DA ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE AVEIRO

•

PASSEIO DE CICLOTURISMO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAROCHO

8. Apoio na Organização de Iniciativas das Outras Divisões
8.1 – Animação das Freguesias – Divisão De Acção Cultural
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.
8.2 – Projecto Sénior – Divisão de Acção Social
Colaboração em diversas iniciativas promovidas no âmbito do referido Projecto, o qual foi
orientado pela Divisão de Acção Social, nomeadamente, no “Dia dos Avós” e no “Dia de S.
Martinho”;
8.3 – Rede Social – Divisão de Acção Social
Participação no grupo de trabalho da Rede Social, coordenado pela Divisão de Acção Social;
bem como contributo para a concretização de um Projecto no âmbito do Programa PROGRIDE;
8.4 – Cidade para a Família – Divisão de Acção Social
Colaboração nas Comemorações do 10º Aniversário do Ano Internacional da Família, com o
desenvolvimento de actividades desportivas.
8.5 – Iniciativa “Um Olhar Diferente”
Decorreu no período de 03 a 09 de Dezembro, tendo sido organizada pela Divisão de Acção
Social para a promoção da integração das pessoas portadoras de deficiência na nossa sociedade.
A colaboração desta Divisão consistiu na realização de iniciativas, tais como: visita e convívio
com os atletas do Aveiro Basket e do Sport Clube do Beira Mar (Futebol Profissional).
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8.6 – 5º Aniversário da Casa Municipal da Juventude – Divisão de Juventude
Colaboração na realização de actividades no âmbito desta iniciativa promovida pela Divisão de
Juventude, especificamente, na área de desporto;
8.7 - Participação na Campanha “A Favor do Povo de Timor Leste”, coordenado pela
Divisão de Acção Social;
8.8 – Campo de Férias “Verão 2005” – Divisão de Juventude
Colaboração, com a realização de actividades desportivas, no âmbito desta comemoração;
8.9 – Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro – Divisão de
Ambiente
Participação na discussão do referido Plano, bem como elaboração de propostas de intervenção.
8.10 – Dia Europeu Sem Carros – Divisão de Ambiente
Coordenada pela Divisão de Ambiente e, em articulação com várias Divisões desta Autarquia,
dinamizou-se diversas actividades desportivas no dia 22 de Setembro.
Importa, ainda, destacar, o trabalho desenvolvido no âmbito da aplicação de Inquéritos de
Opinião presencial e telefónico, efectuado à população do concelho.
8.11 – Colaboração com a Divisão de Obras Particulares, na análise de projectos de
urbanização
8.12 – Colaboração com a Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
(DPGOM) na elaboração do projecto para o circuito de manutenção do Parque Infante D.Pedro e
do Parque de Jogos Tradicionais da Associação Desportiva Nariz
8.13 – Colaboração com a Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
(DPGOM) na elaboração do projecto para o Skate Parque;
8.14 – Colaboração com a Divisão da Juventude na dinamização do projecto “Espaço +”;
8.15 – Participação no Grupo de Trabalho da Agenda 21 Escolar;
8.16 – Colaboração na organização e dinamização do Dia Mundial da Terra;

Conclusão
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Procura-se que o leque de actividades desenvolvidas seja bastante lato e diversificado, com
uma constante preocupação em abranger todas as faixas etárias, condições sociais e interesses
da população aveirense (Projecto “Aveiro… ComVida”, “Aveiro em…FORMA”, “Conviva
Desporto” Organização de Eventos, e outros).
Destaca-se, ainda, o trabalho desenvolvido com as Associações Desportivas do Concelho de
Aveiro, quer através da sua participação na definição das políticas de desporto do município
(criação do Conselho Consultivo do Desporto), quer através dos apoios aos diversos níveis. Este
trabalho exige um empenho e envolvimento constante de todos os parceiros e um crescente
despertar da consciência cívica de toda a comunidade.
Deve existir a constante preocupação de se desenvolverem iniciativas e projectos dirigidos às
populações mais fragilizadas e desfavorecidas, as quais dificilmente possuem condições de
acesso facilitado, de forma a promover a sua participação. É nossa condição a formação destes
públicos, combatendo assim, todas as formas de exclusão e discriminação social.
Em conclusão considera-se de extrema importância o contínuo e reforçado incentivo ao trabalho
em prol da sensibilização da população para o Desporto e a sua importância para o
desenvolvimento harmonioso do ser humano.
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6.2.6.JUVENTUDE
É consensual que a juventude não é um grupo uno e homogéneo, espelhando diferenças
sociais relevantes, de género, classe e status, distintos perfis sociais produtores de experiências
vividas diferenciadas. É, assim, uma realidade social atravessada pelos mesmos problemas que
afectam outros grupos sociais, como sejam as dificuldades ao nível das condições sociais.
Por se considerar a juventude como um destinatário que se revela sinónimo de
vitalidade e irreverência, tão capaz de criar como de se adaptar às mudanças, torna-se uma
condição social que deve ser promovida no sentido da sua participação responsável na resolução
dos próprios problemas que, no fundo, se entrosam com os problemas da sociedade actual.
Deste modo, a política de juventude deve ter em conta estas assimetrias, estimulando 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.
Assim sendo, a política municipal de Juventude de Aveiro prossegue a execução de uma
política global e integrada, cuja intervenção assenta, assim, em alguns objectivos previamente
definidos:


Apoiar e incentivar a iniciativa e participação 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;

A promoção da integração social e económica dos jovens passa pela criação de sinergias
entre todos, incluindo a sociedade civil, das quais resultam intervenções aos diversos níveis,
como sejam, por exemplo: o combate à exclusão social, a prevenção das toxicodependências,
entre outros.
É unanime que o contributo social dos jovens tem sido extremamente importante em
áreas tão distintas como a modernização do tecido empresarial, a criação cultural ou a
participação associativa, pelo que tal contributo deve ser valorizado como um recurso social.
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É neste contexto que o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Aveiro
desenvolve, regularmente, um programa de actividades em diversos âmbitos e em diferentes
espaços concelhios, sendo um deles o espaço que lhe é afecto - a Casa Municipal da Juventude
(CMJ).
A CMJ constitui um espaço privilegiado para o reforço e desenvolvimento das políticas
municipais de juventude em Aveiro, por se considerar um espaço de trabalho e de ocupação de
tempos livres dos jovens e associações aveirenses.
As valências que lhes estão inerentes abarcam áreas tão diversificadas como a
informação e documentação, exposição e debate, centro de recursos e multimédia, formação e
orientação, projectos e, por último, lazer e recreio.
A delineação de iniciativas e projectos reflectem a preocupação em promover um
programa diversificado, inovador e atento ao perfil dos jovens, de forma a apoiar e incentivar a
sua participação, fomentando o associativismo como espaço de socialização e de aprendizagem
não formal.
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.

1. Movimento Associativo
Conselho Consultivo da Juventude
O Conselho Consultivo da Juventude (C.C.J.) é constituído por associações juvenis, de
âmbito cultural, desportivo, religioso, escutista, ambiental, de estudantes do ensino secundário
e superior, juventudes partidárias e por grupos informais de jovens. Estas associações
debruçam-se sobre iniciativas propostas e apresentam projectos, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento da política de juventude, nas mais diversas vertentes.
É realizada uma reunião ordinária bimensal, 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 2005 e na apresentação
e avaliação contínua das iniciativas desenvolvidas, de forma a proceder, caso necessário, a
reajustamentos; a apresentação, discussão e emissão de pareceres de candidaturas ao Programa
Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem; foram, ainda, abordados assuntos tão importantes como
a definição de estratégias para atingir os objectivos propostos no âmbito das políticas de
juventude, entre outros.
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Considera-se, assim, esta uma forma privilegiada para a permanente comunicação e
diálogo entre associações e autarquia, apoiando e incentivando, por um lado, a participação dos
jovens, e por outro dinamizando o movimento associativo do concelho.
Frequência de participação nas Reuniões Formais
ASSOCIAÇÕES

28/01

04/03

ACAD – Associação Cultural de Aradas

15/04

03/06

05/12

Total

x

1

x

3

ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
Associação Académica da Universidade de Aveiro

x

x

Associação de Estudantes da Escola Dr. Jaime
Magalhães Lima
Associação de Estudantes da Escola Mário
Sacramento
Associação de Estudantes da Escola Secundária
Homem Cristo
Associação de Estudantes da Escola Secundária
José Estevão
Associação de Estudantes de S. Tomé e Príncipe
Associação de Estudantes do Conservatório Música

x

1

Associação de Estudantes do IPAM

x

x

2

Associação de Estudantes do ISCAA

x

x

2

x

1

Associação de Estudantes do ISCIA
Associação de Gestão e
Universidade de Aveiro
Associação de Jovens de Eixo

Planeamento

da
x

1

Associação de Jovens de São Bernardo
Associação de Jovens de Santa Joana
Associação de Surf de Aveiro

x

x

Associação Humaniarte

2
x

1

x

3

Associação Juvenil Oficina dos Diónisos
Associação Regresso à Terra

x

x

Corpo Nacional de Escutas

0

Escola Etnográfica da Casa do Povo de Cacia

x

x

x

FAIRe

x

x

x

FISUA

x

GIOFRATER

x

x

x

5

x

4
1

GRETUA

x

x

x

4

x

x

2

x

x

4

Grupo de Jovens de Oliveirinha
IPJ – Delegação Regional de Aveiro

x

x

Juventude Comunista Portuguesa

x

1

Juventude Popular

x

1
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Juventude Social Democrata

x

x

Juventude Socialista

x

x

x

5

x

x

x

3

11

9

8

47

Movimento Católico dos Estudantes
SUL – Associação
Desenvolvimento

de

Cooperação

p/

o

Total

9

10

Atendimentos e visitas a Associações
Associação/Grupo Informal

Assuntos

Mário Maio – Comissão de Festas de Verdemilho

Solicitação de apoio para organização de concerto de Bandas de
Garagem aquando da realização da Festa;

Grupo de Estudantes do Curso de Gerontologia

Apresentação

e

solicitação

da Escola Superior de Saúde da Universidade

Campeonato de Bóccia;

de

apoio

para

realização

do

de Aveiro
Núcleo de Cinema e Fotografia da Associação

Apresentação e solicitação de cedência gratuita do Parque de

Académica da Universidade de Aveiro

Exposições para realização da iniciativa “UniVídeo” em Maio;

Núcleo Cultural da Associação Académica da

Apresentação e solicitação de apoio para a realização do Projecto

Universidade de Aveiro

“Sonatas de Beethoven”;

Associação de Estudantes da Escola Secundária

Apresentação e solicitação de apoio para viabilização do projecto

José Estevão

“Semana José Estevão”;

FAIRe – Fórum Académico para a Informação e

Rescisão de protocolo de utilização do Centro de Recursos da Casa

Representação Externa

Municipal da Juventude;

SUL

–

Associação

para

a

Cooperação

e

Ponto de situação da utilização do espaço cedido por esta

Desenvolvimento

Autarquia para sede da associação;

Associação Académica da Universidade de

Participação na Tomada de Posse dos novos Órgãos da associação

Aveiro

a 18/01/05

Associação de Estudantes do ISCAA

Participação na Tomada de Posse dos novos Órgãos da associação
a 19/01/05

Associação Académica da Universidade de

Semana do Enterro;

Aveiro(dia 13/04)
Juventude Socialista de Aveiro – Guilherme

Abordagem sobre directrizes e projectos desenvolvidos pelo

Damas (dia 20/04)

Pelouro da Juventude;

Corpo Nacional de Escutas (04/05)

Atendimento com o Sr. Presidente – discussão e análise da nova
sede desta Associação;

Associação de Jovens de Eixo (dia 04/05)

Apresentação da “Festa da Juventude” e “Campo de Férias”, a

Corpo Nacional de Escutas (02/06)

Assinatura de protocolo de colaboração entre ambas as partes,

articular com a Divisão de Desporto;
com vista à cedência de espaço nos Antigos Armazéns desta
Autarquia;
Associação Académica da Universidade de

Semana da Recepção ao Caloiro;

Aveiro (dia 29/06)
Pousadas da Juventude – MoviJovem (dia

Apresentação de protocolo de colaboração entre ambas as partes;

06/07)
Aveiro Fun Weekend (dia 06/07)

Apresentação de proposta por empresa para realização de
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actividade;
Associação Académica da Universidade de

Semana da Recepção ao Caloiro;

Aveiro (dia 13/07)
Cláudia Sttatmiller (dia 28/09)

Apresentação de projecto para dinamização do Parque Infante D.
Pedro;

Associação Regresso à Terra (dia 23/10)

Assinatura de protocolo de cooperação;

Associação Regresso à Terra (dia 18/11)

Visita à sede da Associação no âmbito do seu 5º Aniversário;

Associação Regresso à Terra (dia 15/12)

Apresentação de proposta de protocolo de cooperação;

Associação Nacional de Jovens para a Acção

protocolo de colaboração e cedência de espaço na CMJ;

Familiar

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.
Destaca-se a implementação de um novo método de apreciação, o qual consiste na
apresentação do projecto em reunião formal de Conselho Consultivo da Juventude, de forma a
que cada representante das associações presentes emitam o seu parecer.
Durante o ano de 2005, foram recepcionadas 6 candidaturas, as quais totalizaram o
valor de 1.883,00€ de subsídios atribuídos, bem como a realização de procedimentos logísticos
de forma a viabilizar os projectos desenvolvidos pelas associações.
Seguidamente,

apresenta-se

quadro

resumo

dos

projectos

apresentados

pelas

associações, para os quais se elaboraram apreciações e procedimentos.
Quadro Resumo PMAIJ
Associação

Projecto

Escola de Etnografia da Casa do Encontros com o Meio
Povo de Cacia

Envolvente

Associação “Regresso à Terra”

IIas Jornadas de Equitação
Terapêutica

Associação de Estudantes do IPAM Semana Cultural – Marketing

Data Realização

Despacho

Valor

08/02/05 a 16/06/05

R.C. - 21/02/05

20, 21, 22/10/05 e 9,

CCJ

apoio logístico

21/03 a 24/03

CCJ

apoio logístico

12 a 18 de Abril

CCJ

1.500,00€

30/03 a 04/05

Indeferido

23 Julho

Indeferido

383,00€

10, 11/03/06

Desportivo
GRETUA – Grupo Experimental de Salta! – Mostra de Teatro da
Teatro da Universidade de Aveiro Universidade de Aveiro
Associação

Académica

da COMA – Concurso de Música de

Universidade de Aveiro

Aveiro

Núcleo de Capoeira da A.A.U.A.

VI Workshop de Capoeira

Total

1.883,00€
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Por forma a permitir uma análise global dos apoios, financeiros e logísticos, facultados
quer às Associações Juvenis, quer a outras entidades e organismos do concelho que recorreram
à CMJ, apresenta-se a seguinte tabela:

Apoios às Associações/Instituições/Grupos Informais – 2005
Associação/Entidade

Apoio Logístico
Material/espaço

Apoio Financeiro
Frequência

Finalidade

Valor

FREGUESIA DE CACIA
Associação Regresso à Terra

Apoio logístico

1

PMAIJ

Empréstimo Material

2

Concurso
Hípico/Estágio
Equestre

Vídeoprojector, tela

2

Jornadas Equitação
Terapêutica

Escola Etnográfica do Povo de
Cacia

Equipamento de Som

1

PMAIJ

1

Apresentação danças

383,00€

populares
Agrupamento Escolas Cacia

Equipamento de Som

1

Vídeoprojector

10

Festa Final Ano

Freguesia de Eixo
Centro Social de Azurva

Escola Segura, Acções
Formação

Associação de Jovens de Eixo

vídeoprojector

1

Equipamento de Som

1

Festa Natal

150 Lanches

5

Campo de Férias

Apoio logístico

1

Festa da Juventude

Lanches, roupa

FREGUESIA DE ESGUEIRA
Ass. de Estudantes do IPAM

Apoio Logístico

PMAIJ

Tabelas, linóleo, transporte

1

Jovens de Mataduços

vídeoprojector

1

EMA

vídeoprojector

1

Centro Social de Esgueira

retroprojector

5

vídeoprojector

5

Material de Som
Associação de Estudantes da

Material

Escola Dr. Jaime Magalhães

logístico

de

Som

e

apoio

Festa de Natal

Conferência

3

Festas

2

Campanha Eleições

Lima
Freguesia da Glória
GRETUA – Grupo Experimental

PMAIJ

1.500,00€

de Teatro da Universidade de
Aveiro
FISUA – Associação de Física de

Grande Auditório CCCAv

1

Horizontes de Física

Aveiro
Museu de Aveiro

vídeoprojector

1

Comissão Organizadora Semana

CMJ e apoio logístico

1

Conc.

Bandas

Pág. 198

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

José Estevão

Garagem

Semana

José Estevão
Oficina de Diónisos

Sala Reuniões

1

Eleições

p/

Corpos

Associação de Estudantes da

Material de Som

1

Campanha

Companhia de Dança de Aveiro

tela

1

SUL – Associação de Cooperação

Sede

p/ o Desenvolvimento

Sala Multiusos

Cruz Vermelha Portuguesa

vídeoprojector

1

Apoio Logístico

Semana

Semana Enterro

Apoio Logístico

semana

Semana Integração ao

Apoio Logístico

1

Sociais Associação
Escola

Secundária

Mário

Sacramento (Lista A)

1

Conversas Café

vídeoprojector

Freguesia da Glória
Associação

Académica

da

Universidade de Aveiro

Caloiro
COMA – Concurso Música
de Aveiro

Florinhas do Vouga

vídeoprojector

5

Acção Sensibilização
Oficina Desporto

Freguesia de Nariz
Grupo de Jovens de Nariz

vídeoprojector

1

Sala Multiusos

2

Exposições

Sala TV/ Video

2

Reunião Pais

Freguesia de São Bernardo
Associação

de

Apoio

ao

Imigrante

Sala sede

Diariamente

Freguesia de Vera Cruz
Cineclube de Aveiro

Vídeoprojector, DVD

3

Diversos

Instalações CMJ

1

Colóquio “Ecoclubes”

Instalações CMJ

Diariamente

vídeoprojector

1

Oficina de Música de Aveiro

Sala Multiusos

1

Workshops

Juventude Socialista

vídeoprojector

2

Propostas Autárq./05

Sala Multiusos

1

Apres. site JS Aveiro

Vídeoprojector

1

Comemoração

ASPEA
Faire

–

Fórum

Informação

Académico

Representação

Externa

Outros
Hairtz

5ºAniversário
João Miguel Raposo

Vídeoprojector

6

AFOMOS

Sala Multiusos, TV e Vídeo p/

4

Performances

formação
Juventude CDU

Sala Multiusos

1

Apresentação
candidatos

jovens

da

CDU
Ana Romão

Sala Multiusos

1

Fox Hole - Leonid

Sala Reunião

1

Exposição de Pintura
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Rosângela Larraz

Sala Multiusos

3

Oficinas

de

Artes

Plásticas
Isabel Silva e Sara Agudo

Sala Multiusos

1

Divisões da CMA

Vídeoprojector, tela,

21

Diversos

1

Apresentação

Sala Multiusos, DVD
Grupo das Jornadas Mundiais da

Equipamento de Som

Juventude – Colónia 2005
Rui

Oliveira

e

Joaquim

do

Projecto
Vídeoprojector

1

Agua Triangular

Sala Multiusos

1

Faschion-me

Vídeoprojector, tela,

3

Diversos

Fernandes

DVD
Tiago Miranda

Sala Multiusos

1

Concerto de Rock

José e Sá

Sala Multiusos

1

Exposição“Palcos

da

Bola “
Escrina

Vídeoprojector

1

Clube Águas Bravas Portugal

Equipamento de Som

1

Festival Kayaksurf

Daniel Antero Santos

Sala Multiusos

1

Concerto

Associação Atletismo Aveiro

Vídeoprojector, tela

2

Entrega de prémios

Associação Juvenil de Hip Hop

Vídeoprojector

1

Promoção hip hop

Associação Juvenil Foxhole

Sala Multiusos

1

Reunião Direcção

O Jardim de Lotus

Sala Multiusos

1

Workshops

Carminda Figueiredo

Sala Multiusos

1

Exposição

de

Pirogravura

2. Casa Municipal da Juventude de Aveiro
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: ateliês vários, música, expressão dramática, artes plásticas, acções de
formação, exposições, concursos, torneios, entre muitas outras.
Seguidamente, apresentam-se gráficos representativos do número de inscrições na CMJ
relativamente ao ano de 2005, por género e idade.
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N.º Inscrições, por género, em 2005

29%

Masculinos
Femininos
71%

Inscrições na CMJ, por idade, no período de 19/05/00 a 31/12/05
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Indefenido

Neste contexto, foram levadas a cabo as seguintes iniciativas/projectos:
Café-Concerto
Constituiu um espaço privilegiado para promoção de espectáculos de música, aliado a um
excelente ambiente de confraternização, através do qual grupos ou jovens puderam demonstrar
as suas capacidades e talentos na área musical, tendo actuado os seguintes grupos:
- 02/04/05, Café Concerto Rock, promovido por Tiago Miranda, contando com a
actuação de quatro bandas, estando presentes cerca de 70 jovens;
- 09/04 e 16/04/05, eliminatórias de Bandas a participarem no Festival, no âmbito das
Comemorações da Semana José Estevão, promovida pela Associação de Estudantes da
Escola Secundária José Estevão;
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- 09/06/05, Workshop de Bateria com Michael Vatcher, pela Oficina de Música de
Aveiro, às 17h00, com a participação de cerca de 30 pessoas;
- 16/07/05, Concerto com “Burning Sunset”, promovido por um grupo informal de
jovens, tendo contado com a participação de cerca de 50 pessoas.
«Conversas de Café»
Espaço de discussão e debate de temas diversos de interesse juvenil, tendo-se realizado as
seguintes:
- “Ecoclubes – Protagonismo Juvenil para o Desenvolvimento Sustentável”, em
articulação com a Associação ASPEA (dia 21/01/05);
- Conversas sobre a Língua Portuguesa em Timor, promovidas pela Associação SUL (dia
14/09/05);
Exposições
- Exposição de Pintura de Flávio Prospero (de 01 Dezembro a 31 Janeiro);
- Exposição de Fotografia “Sinais do Mar”, de Isabel Silva e Sara Agudo, (de19 de
Fevereiro a 12 de Março);
- Exposição de Pintura “À redescoberta de Dali” – trabalhos realizados no âmbito da
Oficina de Artes Plásticas (de 21 de Março a 08 de Abril);
- Exposição de Fotografia “Palcos da Bola” – O mundo do futebol em fotografias, de
José Carlos Sá (de 09 a 13 de Abril);
- Exposição de Fotografia sobre a Segunda Guerra Mundial, promovida pela Associação
de Apoio ao Imigrante (de 01 a 30 de Maio);
- Exposição de Fotografia da Associação de Estudantes da Escola Secundária José
Estevão (de 31 de Maio a 11 de Junho);
- Exposição dos trabalhos resultantes da Oficina de Pintura “Texturas” (de 13/10/05 a
04/11/05);
- Exposição dos trabalhos resultantes do Workshop de Pintura (de 06 a 17 de
Dezembro);
- Exposição dos trabalhos efectuados no âmbito do Workshop de Pintura para
portadores de deficiência (de 10 a 19 de Dezembro);
- Exposição sobre Imigração, promovida pela Associação de Apoio ao Imigrante (de
19/12/05 a 05/01/06).
Visitas à CMJ
Recepção de grupos de crianças e jovens de outras Instituições que visitam a Casa Municipal da
Juventude para realizarem diversas actividades, nomeadamente: jovens que frequentam o PIEF
e jovens inscritos no Projecto Espaço +, tendo-se efectuado Projecção de Filmes e ténis de
mesa.
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Projecto “4as na Casa
Este Projecto consistiu na realização de diversas actividades lúdicas na CMJ, durante as tardes
de Quarta-feira, cujo objectivo principal se prende em proporcionar espaços de convívio e
ocupação saudável dos tempos livres. De entre as actividades destacam-se:
- Torneios de Matraquilhos;
- Torneios de ping-pong;
- Projecção de filmes de interesse juvenil nas áreas da ficção, comédia e acção “Matinés na Casa”;
- Ateliês de música e expressão dramática;
- Workshop de hip hop
- Workshop

de

Breakdance,

no

dia

09/07/05,

para

jovens

considerados

desfavorecidos, em articulação com a IPSS da Bela Vista, de Águeda.
Oficinas / Acções de Formação
Organização e desenvolvimento de Acções de Formação, pretendendo, assim, desenvolver, nas
diversas áreas artísticas e pedagógicas, um espaço de formação não formal numa vertente de
acção educativa 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 número de participantes, bem como um quadro
resumo das Oficinas/Acções de Formação realizadas:
Oficinas do Saber

Objectivos

Entidade Formadora

Data

Rosângela Larraz

19/02 a 19/03, aos

Total de
Partic.

Oficina de Artes Plásticas Pintura

14

sábados, das 14h00 às
17h30,

Língua Gestual - Inicial

Iniciar/sensibilizar à

AFOMOS – Assoc. de

30 de Abril e 7, 14, 21 e

aprendizagem da Língua

Formadores e Monitores

28 de Maio, das 10h00

Gestual Portuguesa (LGP),

Surdos de LG

às 13h00

20

através do estudo fonético e
fonológico da LGP.
Língua Gestual -

Aprofundar conhecimentos

AFOMOS – Assoc. de

30 de Abril e 7, 14, 21 e

Aperfeiçoamento

ao nível da Língua Gestual

Formadores e Monitores

28 de Maio, das 14h30

Portuguesa

Surdos de LG

às 17h30

Iniciar/sensibilizar à

AFOMOS – Assoc. de

04, 18 e 25 de Junho,

Língua Gestual - Inicial

20

21
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aprendizagem da Língua

Formadores e Monitores

Gestual Portuguesa (LGP),

Surdos de LG

das 14h30 às 17h30

através do estudo fonético e
fonológico da LGP.
Língua Gestual - Inicial

Iniciar/sensibilizar à

AFOMOS – Assoc. de

aprendizagem da Língua

Formadores e Monitores

Setembro, 1 e 8 de

Gestual Portuguesa (LGP),

Surdos de LG

Outubro, das 10h00 às

através do estudo fonético e

10, 17 e 24 de

20

13h00

fonológico da LGP.
Língua Gestual -

Aprofundar conhecimentos

AFOMOS – Assoc. de

10, 17 e 24 de

Aperfeiçoamento

ao nível da Língua Gestual

Formadores e Monitores

Setembro, 1 e 8 de

Portuguesa

Surdos de LG

Outubro, das 14h30 às

20

17h30
Oficina de Artes Plásticas

Rosângela Larraz

16, 23, 30/09 e 07/10

15

“Texturas”
Total

130

Outras iniciativas
- Atendimento ao público e dinamização do espaço informático, de filmes, centro de
documentação, salas de reuniões;
- Dinamização do Posto de Informação Juvenil (PIJ), nomeadamente, através da
emissão do cartão jovem, prestação de informações sobre todos os programas e projectos
promovidos na área da juventude.
- 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, donde se destacam:
- Reunião de Pais da Escola Russa, promovida pela Associação de Apoio ao
Imigrante, nos dias 17 e 24 Setembro;
- Eleições da Associação de Oficina de Diónisos, no dia 01/10/05;
- Projecções de filmes;
- Conferências de Imprensa: Etapa Nacional de Skate, a 05/09/05, em
colaboração com a Divisão de Desporto
- Associação de Basquetebol – dias 19 e 20 de Dezembro, das 20h00 às 24h00,
para reunião;
- Associação Amnistia Internacional - Secção Portuguesa, no dia 10 de
Dezembro, das 18h00 às 20h00, para sessão pública de apresentação do
trabalho da mesma;
- Procedimentos ao nível do acompanhamento e encaminhamento de jovens em
situação de risco;
- Acompanhamento de diversas iniciativas promovidas por entidades externas, as quais
solicitam o espaço da CMJ;
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3. Programas e Actividades
Programa Ocupação de Tempos Livres – OTL/IPJ
O Programa OTL visa promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens,
orientando-os para o desempenho de actividades ocupacionais que proporcionem a conquista de
hábitos de voluntariado, que permitam o contacto experimental com algumas actividades
profissionais e que potenciem a capacidade de intervenção e participação social e cívica dos
jovens, contribuindo para o processo de educação não formal.
Neste sentido, elaborou-se uma candidatura ao referido Programa, nomeadamente, para o
Projecto “Férias de Verão 2005”, realizado no período de 01 de Julho a 15 de Agosto, contando
com a participação total de 15 jovens, os quais integraram as equipas de dinamização das
actividades, pelo que se procedeu à formação, acompanhamento e orientação dos referidos
jovens.
Projecto “Espaço +”
Em parceira com as Escolas EB 2º, 3º de Cacia, EB 2º, 3º Aires Barbosa, Escola Integrada
de Eixo e Associação Humaniarte, o Projecto “Espaço +”, utilizando o espaço escola, como
forma de rentabilizar as infra-estruturas e recursos existentes, pretende a promoção de espaços
formativos não-formais, contribuindo para a construção de uma escola inclusiva, em que os
professores, num esforço conjunto com as crianças, a família e a comunidade, englobando
parcerias com instituições e entidades locais, consigam colmatar os problemas de absentismo,
de insucesso e exclusão escolar, proporcionando, a todos e de igual forma, o acesso à educação
e ao desenvolvimento do indivíduo e da comunidade.
Como principais objectivos apontam-se: descentralizar as actividades da Casa Municipal da
Juventude; rentabilizar o espaço escola, como meio privilegiado de formação; proporcionar a
ocupação dos tempos livres a jovens que não estejam inseridos em qualquer actividade
ocupacional; promover um conjunto de actividades lúdico-formativas, de forma a estimular a
participação dos jovens, prevenindo comportamentos de risco; e, potenciar capacidades,
fomentando a auto-estima e valorização pessoal.
Neste contexto, o “Espaço +” desenvolve um conjunto de actividades lúdicas e formativas,
dirigidas a jovens alunos, com idades entre os 10 e os 14 anos, que frequentam das referidas
escolas, sendo que estiveram inscritos, no ano de 2005, um total de 107 jovens, sendo a sua
maioria jovens que, por diversos motivos, não têm oportunidade de integrar espaços de
ocupação de tempos livres.
Importa referir a realização de reuniões de apresentação e avaliação do Projecto com
elementos do Conselho Executivo das Escolas abrangida, bem como com os encarregados de
educação dos jovens inscritos, cuja adesão foi bastante significativa.
Salienta-se ainda a realização de diversas actividades no período de férias lectivas da Páscoa,
Natal e Verão, a saber: visionamento de filmes, jogos de interior e exterior, apoio ao estudo,
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expressão plástica,

dramática e

musical,

desporto

(basquetebol,

futebol,

capoeira),

informática, piscina, visitas à Vita Sal (22/03), à Feira de Março (28/03) e à Fábrica de Ciência
(29/03).
Por último, destacam-se as iniciativas: “Inter Espaço +” que consistiu no convívio, através de
torneio de futebol, volei, Badmington e jogos de exterior,

de todos os jovens inscritos no

Projecto, e a participação dos jovens da Escola Integrada de Eixo na Festa de Natal com dança.
Seguidamente, apresentam-se o número de jovens inscritos e a frequentar o referido Projecto
por escola.
Projecto «Espaço +»
Número Participantes

35

41

Esc. Aires Barbosa
Esc. Cacia
Esc. Integrada Eixo
31

Concurso – “Aveiro Jovem Criador 2005”
Realizou-se a 5ª edição deste concurso nas áreas de pintura, escrita (conto), fotografia
e arte digital, cujos objectivos principais consistem em incentivar a participação dos jovens
artistas no desenvolvimento de trabalhos inéditos e promover o reconhecimento pelo público de
novos talentos artísticos.
Para o efeito, realizaram-se diversos procedimentos logísticos, dos quais se destacam: reuniões
com elementos do júri, no sentido de elaborar as normas de participação, assim como a
selecção dos trabalhos premiados; divulgação;

providenciar espaço para a realização da

exposição dos trabalhos; preparação do catálogo a editar aquando da inauguração da exposição;
montagem da exposição e preparação da sua inauguração.
Deste modo e, após selecção de trabalhos efectuada pelos elementos constituintes do Júri,
procedeu-se à realização da Exposição, cuja cerimónia de inauguração e entrega de prémios
decorreu no passado dia 25 de Novembro, no Museu da República, local onde esteve patente até
dia 06 de Janeiro de 2006.
Mais se informa que participaram um total de 168 concorrentes, distribuídos da seguinte forma:
21 concorrentes na área da Arte Digital, 32 na Escrita, 54 na Fotografia e 61 concorrentes na
área de Pintura.
Importa destacar a elaboração de um catálogo de todos os trabalhos e respectivos currículos dos
jovens, como forma privilegiada de divulgação dos seus valores artísticos.
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Por último, salienta-se a visita de 1.298 pessoas à exposição.
O gráfico seguinte revela a distribuição quantitativa de concorrentes por área:
Conc urso "Aveiro Jovem Criador 2005"
Distribuiç ão Partic ipantes

32
61

Pintura
Fotografia
Arte Digital

21

Escrita
54

V ANIVERSÁRIO DA CMJ
A Casa Municipal da Juventude comemorou o seu V Aniversário nos dias 21 e 22 de Maio
(Sábado e Domingo), na Praça do Peixe e no Rossio, tendo prosseguindo os seguintes objectivos:
proporcionar diversas actividades com impacto no público jovem, aliado à criação de espaços
de convívio e lazer; proporcionar o contacto com diversas actividades lúdicas, desportivas,
culturais e educativas; promover o espaço e actividades desenvolvidas na CMJ, de forma a
fomentar a criação de futuros públicos participativos e activos e, fomentar hábitos de interesse
pela frequência dos espaços verdes da cidade, rentabilizando estes recursos de uma forma
produtiva e saudável; e proporcionar um dia diferente.
Deste modo e, à semelhança dos anos transactos, realizou-se um leque variado de actividades,
das quais se destacam as seguintes: concertos, passeio nocturno de BTT, demonstração de
graffitis, ateliês diversos, actividades desportivas e radicais, canoagem, paintball, dança,
exposições, entre outras.
Este projecto foi viável na medida em que contou com a colaboração de diversas divisões da
Autarquia, entre elas: Ambiente, Acção Cultural, Acção Social, Desporto, Educação, Serviços
Urbanos e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro.
Esta actividade contou, ainda, com a participação da ASPEA, da APPACDM, CERCIAV e Delegação
Regional de Aveiro do IPJ, nomeadamente, na dinamização de espaços de exposição e no
desenvolvimento e participação nas actividades, como forma de promover a inclusão de pessoas
portadoras de deficiências.
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.
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Projecto “Ciclos Temáticos”
Este Projecto consiste no desenvolvimento de um conjunto diversificado de
actividades artísticas, nas áreas do teatro, dança, artes plásticas e cinematográficas,
com o objectivo de envolver activamente os jovens e a comunidade em geral, bem
como promover a formação de futuros públicos activos e participativos.
Neste contexto, o mês de Abril foi dedicado à Dança, tendo apresentado a seguinte
programação:
Actividade

Objectivos/Descrição

Dinamização

Local

Data

Total Partic.

Oficina de Dança

Abrangeu as áreas de Dança

Ana Capela

Companhia

09 a 30/04

14

– “Do corpo à

Contemporânea, Dança

Daniela Leite

de Dança de

sábados

criação”

Clássica, Dança Criativa e

Flávia Burlini

Aveiro

Improvisação/Contacto

Lara Pereira
Secret Force

Workshop de

Promover espaços de

Break Dance e

aprendizagem neste estilo de

Hip-Hop

dança.

Demonstração

Promover espaços de

interactiva de

aprendizagem neste estilo de

Casa do Povo

16/04,

de Esgueira

10h-13h

50

14h3017h30
Secret Force

CMJ

29/04,

45

18h00

Break Dance”

dança.

“Encontro com a

Demonstração de dança pelas

Centro

dança”

escolas, associações, ginásios

Cultural e

e grupos de dança do concelho

Congressos

800

de Aveiro.

de Aveiro

espectadores

10 Abril

245
participantes

O Mês de Maio foi dedicado ao Teatro, tendo sido realizadas as seguintes iniciativas:
Actividade

Objectivos

Dinamização

Local

Data

Total

de

Partic.
Espectáculo de

Beat2Beat

Praça do Peixe

21 Maio

180

Teatro Aveirense

28 Maio

45 jovens

“Dance Cénico”
Concurso “Corrida

Estimular a participação e o

Escolas EB 2,3 e

ao Palco”

gosto dos jovens pelo teatro;

Secundárias do

proporcionar a apresentação

Concelho

250

pública do trabalho
desenvolvido pelas Escolas do
Concelho.
Workshop “Teatro,

“O Mistério do Coiso e outras

Cláudia Stattmiller

a arte de

histórias”

e António Morais

Peq Audit CCCAv

11 Junho

25

comunicar”
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No âmbito do Mês de Outubro dedicado ao Cinema, foram realizadas as seguintes actividades:
Actividade

Objectivos

Dinamização/

Local

Data

Parceria
Ciclos Desiguais

1ª edição dos ciclos regulares do

Cineclube de Aveiro

Cineclube de Aveiro,

12/10

45

design, Lda

19/10

50

26/10

38

Projecção de Filmes

Cineclube de Aveiro

Cinema Oita

Projecção de Filmes

Divisão Juventude

CMJ

Cinema Oita
Projecção às

de

Aveiromeuamor

programados por sócios
Matinés no

Total
Partic.

Quintas -Monty

02/11

49

15/10

35

22/10

40

20/10

25

27/10

26
45

Phyton
“ProjectBar”
Conversas de

Projecção de Filmes
Conversa com Rui Sérgio

Café Teatro do Teatro

Café Teatro

21/10

Aveirense

Aveirense

28/10

52

Associação Cultural de

CMJ

03/11

20

Café...Cinema

Aradas – ACAD

Relativamente ao Mês de Novembro, dedicado às Artes Plásticas, foram levadas a cabo as
iniciativas que seguidamente se descrevem:
Actividade

Objectivos

Workshop de Pintura

Dinamização/Parceria

Local

Data

Total de Partic.

Rosângela Larraz

CMJ

05, 12 e 19/11

24 jovens

14h30 às 17h00

portadores
deficiências

Exposição de Pintura “Espaços”
Concurso “Objectos Artísticos”

Distinguir jovens

Ana Romão

CMJ

05/11/05 a 03/12/05

Associação AveiroArte

CMJ

23/11

5

artistas na criação de
objectos artísticos 3D

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 2005”, no
período de 25 a 29 de Julho.
Este Projecto pretendeu, de uma forma geral, constituir um espaço de convívio lúdico,
desportivo e cultural, proporcionando as mais variadas experiências educativas/recreativas num
contexto não formal, através da ocupação dos jovens em férias escolares, como forma de
estimular a participação activa dos jovens.
Especificamente, o Projecto consistiu na ocupação de um grupo de 25 jovens, dos 13 aos 17
anos, durante 5 dias, das 9h30m às 18h00m, em diversas actividades, como: praia, piscina,
actividades desportivas, jogos, minigolf, acantonamento no Centro de Formação de Escutismo
de S. Jacinto e visitas.
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As inscrições, limitadas a 25 participantes, esgotaram nos primeiros dias, tendo-se
constatado, uma vez mais, a elevada adesão e, consequentemente, a necessidade de
desenvolver um maior número de projectos deste tipo em época de férias escolares.
Projecto “Campo de Férias – Verão 2005”
O “Campo de Férias – Verão 2005” realizou-se no período de 11 a 15 de Julho, em parceria com
a Associação Juvenil Escola Etnográfica da Casa do Povo de Cacia, Escola Básica 2º e 3º Ciclos de
Cacia, Junta de Freguesia de Cacia e de S. Jacinto e outras entidades locais, apresentando
como linhas de acção: proporcionar a ocupação dos tempos livres no período de férias a jovens
que não estejam inseridos em qualquer actividade ocupacional; promover um conjunto de
actividades lúdico-formativas, de forma a estimular a participação dos jovens, prevenindo
comportamentos de risco; potenciar capacidades, fomentando a auto-estima e valorização
pessoal; dar a conhecer locais do Concelho mais afastados do centro da Cidade.
Participaram neste projecto 12 monitores e 80 crianças/jovens, com idades compreendidas
entre os 07 e os 13 anos, sendo que 50% destes jovens se inserem em famílias consideradas
desfavorecidas, apresentando alguns problemas de comportamento. As actividades foram
diversas, a saber: piscina, praia, jogos, ateliês de expressão plástica e expressão musical,
desporto (basquetebol, futebol, badmington, remo, etc.) e visita a S. Jacinto de lancha.
Férias na Quinta
O Campo de Férias “Férias na Quinta” foi desenvolvido com base no protocolo existente entre
esta Autarquia e a Associação “Regresso à Terra”, tendo contemplado 30 crianças/jovens com
idades compreendidas entre os 06 e os 12 anos, durante uma semana, de 18 a 22 de Julho, em
diversas actividades, no âmbito da temática Água, como sejam: equitação, piscina,
campeonatos temáticos, campeonatos de futebol, volei, ping-pong e matraquilhos, passeios de
bicicleta, jogos tradicionais e de orientação, cuidar de animais, expressão plástica, entre
outras.
Deste modo, considera-se ter proporcionado mais um espaço de ocupação de tempo de férias,
contribuindo, de uma forma geral, para a formação cívica dos participantes.

4. Projectos em colaboração com outras Divisões da Autarquia e Parcerias Externas
4.1 Projecto “Jardins com Vida”, colaboração na programação de actividades, cuja
coordenação esteve a cargo da Divisão de Ambiente;
4.2 “2ª Etapa Nacional de Skate Profissional” - Participação na organização da
referida iniciativa, realizada no Parque de Exposições de Aveiro, nos dias 10 e 11 de Setembro,
em articulação com a Divisão de Desporto;

Pág. 210

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Relatório de Gestão de 2005

4.3 Iniciativa Europeia “Na cidade, sem o meu carro!” e Semana Europeia da
Mobilidade – coordenada pela Divisão de Ambiente e, em articulação com várias Divisões desta
Autarquia, dinamizou-se diversas actividades no dia 22 de Setembro, nomeadamente, ateliês,
jogos de mesa, Mural.
Importa, ainda, destacar, o trabalho desenvolvido no âmbito da aplicação e tratamento
de Inquéritos de Opinião presencial e telefónico, efectuado à população do concelho;
4.4 Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Concelho de
Aveiro - Participação na discussão do referido Plano, bem como elaboração de propostas de
intervenção, coordenado pela Divisão de Ambiente;

4.5 Dia Mundial da Criança - Participação na dinamização de actividades, no dia
01/06/05, no espaço da Feira do Livro, em articulação com diversas Divisões desta Autarquia;

4.6 Dia Mundial do Ambiente – projecto “WaterWalk”, realizado no dia 05/06, no
Cais da Fonte Nova, promovido pela Divisão de Desporto.
4.7 «Dia Internacional da Família», dia 15 de Maio, no Cais da Fonte Nova, sob a
orientação da Divisão de Acção Social, participação na realização de actividades;
4.8 Projecto “Oficinas Verdes” – colaboração com a Divisão do Ambiente para a
prossecução da formação, nos dias 03 e 10 de Março, no espaço da CMJ.
4.9 Plano de Desenvolvimento Social - Participação no grupo de trabalho da Rede
Social, coordenado pela Divisão de Acção Social; bem como contributo para a concretização do
Projecto “RIA”, no âmbito do Programa PROGRIDE, coordenado pela Divisão de Acção Social.
Destaca-se, ainda, a presença frequente em reuniões de comissões sociais de freguesias.
4.10 Sénior Mais – colaboração em diversas iniciativas promovidas no âmbito do
referido Projecto, o qual foi coordenado pela Divisão de Acção Social, nomeadamente:
-

21/03 – Comemoração do Dia Mundial da Floresta, no Estádio Municipal de Aveiro;

-

28/05 - Comemoração do Dia Nacional do Folclore, na Freguesia de N.ª Sr.ª de
Fátima;

-

20/07 - “Animar para Recordar”, na Freguesia da Vera Cruz (Rossio);

-

26/07 - Comemoração do Dia dos Avós, na Freguesia de Eixo;

-

27/09 – Comemoração do Dia Mundial do Turismo, na Freguesia de S. Jacinto;

-

Novembro - Comemoração do “Dia de S. Martinho”;

-

20/12 – Festa de Natal, nos Bombeiros Velhos de Aveiro.
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4.11

Gabinete de Apoio ao Jovem - Preparação na constituição do referido gabinete

a implementar na CMJ, em articulação com a Divisão de Acção Social;
4.12

“Aveiro em Festa” - Venda e gestão de bilhetes para concertos, iniciativa

organizada pela Divisão de Acção Cultural;
4.13 Roteiro das Associações – colaboração com várias Divisões na compilação de
informação útil relativa às Associações.
4.14 Campanha “Dar por um sorriso” - Organização da referida campanha, em
colaboração com a Divisão de Acção Social, no período de 23/11/05 a 15/12/05, cuja cerimónia
de entrega às instituições sociais do concelho decorreu no dia 15/12/05, às 18h00, na CMJ.
4.15 Programa Municipal de Prevenção da Toxicodependência - colaboração,
especificamente, no encaminhamento e integração de jovens em risco decorrendo do
atendimento da CMJ, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Adolescente, o qual se
encontra sediado na CMJ, com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro e a
Divisão de Acção Social.

5. Parcerias Externas
5.1 Agenda 21 Escolar - Participação no grupo de trabalho para a implementação da
Agenda21 Escolar, proposta de projecto apresentada pela ASPEA, designadamente, na
elaboração do «Guia para Agenda 21 Escolar de Aveiro» e pertença ao sub-grupo de trabalho do
Dia da Terra (dia 22 de Abril) e Dia do Ambiente;
5.2 Programa Aveiro Digital, Projectos do Município de Aveiro - participação em
reuniões dos interlocutores dos municípios envolvidos, bem como organização de sessão de
divulgação dos projectos AD para os funcionários desta Autarquia.
5.3

XV FITUA - Acompanhamento e apoio da realização do FITUA, promovido pela

Tuna Universitária de Aveiro;
5.4

“Horizontes da Física” - Apoio na realização desta iniciativa, levada a cabo pelo

FISUA – Associação de Física de Aveiro;
5.5

Semana do Enterro - Apoio logístico à realização da SEMANA , decorrida de 30 de

Abril a 06 de Maio, organizada pela Associação Académica da Universidade de Aveiro;
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5.6

Concurso de Bandas de Garagem - Colaboração na organização do referido

concurso, organizado pela Comissão de Festas de Verdemilho;
5.7

Semana José Estevão - Apoio logístico à realização da semana, nomeadamente,

na realização de concertos nos dias 27 e 28 de Maio, no Rossio, sob a organização da Associação
de Estudantes da Escola Secundária José Estevão;
5.8

IIª Etapa do Campeonato Nacional de Kayak Surf - Colaboração e apoio logístico

ao Clube de Águas Bravas de Portugal para realização da Etapa, nos dias 04 e 05 de Junho;
5.9

53º Aniversário da Força Aérea - Colaboração na organização de actividades e

dinamização do espaço “Aerolândia”, realizado na cidade de Aveiro, no período de 01 a 10 de
Julho;
5.10 “MTV VJ Casting” - Acompanhamento e apoio à referida iniciativa, promovida
pela MTV Portugal, no Rossio, no dia 07 de Julho;
5.11 Festa da Juventude - Colaboração na realização da Festa da Juventude,
promovida pela Associação de Jovens de Eixo, a qual decorreu no dia 24 de Julho, das 09h30 às
18h00, no Parque da Balsa, em Eixo, nomeadamente no desenvolvimento de procedimentos
logísticos, bem como de actividades;
5.12 Campo de Férias - Apoio na realização deste evento, ao nível logístico,
promovido pela Desafios;
5.13 Concerto “D’ZRT” - Colaboração na realização do referido espectáculo,
produzido no dia 04 de Setembro, no Parque de Exposições de Aveiro;
5.14 Projecto RIA - Programa Progride - Colaboração no referido projecto, o qual é
coordenado pela Divisão de Acção Social, nomeadamente, na articulação com o Projecto
“Espaço +”;
5.15 II Encontro de Folclore Infantil de Cacia - Colaboração na sua realização, tendo
sido promovido pela Escola Etnográfica da Casa do Povo de Cacia, no dia 25/09/05;
5.16 Semana da Recepção ao Caloiro - Realização de procedimentos logísticos para a
viabilização da referida actividade, promovida pela Associação Académica da Universidade de
Aveiro, a qual decorreu no período de 03 a 06 de Outubro;
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5.17 II Jornadas de Equitação Terapêutica - Apoio logístico à sua realização, tendo
sido levadas a cabo pela Associação Regresso à Terra, nos dias 20, 21 e 22 de Outubro;
5.18 Festa de Natal - Colaboração na realização do convívio de Natal, promovido pela
Associação de Jovens de Eixo, no dia 12 de Dezembro, em Eixo, nomeadamente, em apoio
logístico e lanches.

6. Participação em Acções de Formação, Congressos e outros encontros temáticos
6.1 Estágio - Orientação da estagiária Daniela Barros, no âmbito do Curso de Animação
Sociocultural do Instituto Jean Piaget;
6.2

Frequência de Acção de Formação “Excell – Introdução” pela funcionária Cláudia

Salomé Costa, promovida pela AMRIA;
6.3

Frequência de Acção de Formação “Access – Introdução” pela funcionária Cláudia

Salomé Costa, promovida pela AMRIA;
6.4

Participação em Acção de Formação sobre “Gestão Técnica de Recursos

Humanos”, pela funcionária Ana Margarida Oliveira;
6.5

Frequência da Acção de Formação “Técnicas de atendimento Pessoal e

telefónico”, promovida pela AMRia, no período de 26 a 29 de Setembro, pela funcionária
Arminda Dias de Matos;
6.6

Participação na Jornada de Educação pela Arte “Expressão e Comunicação,

Leituras e Comunicação Artística”, pela funcionária Cláudia Salomé Costa.

7. Conclusão
A CMJ apresenta uma frequência média diária de cerca 40 jovens, distribuídos pelas salas 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 faixa etária mais
elevada.
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Considera-se, assim, que o leque de actividades desenvolvidas é bastante lato e
diversificado, cuja preocupação se prende em abranger todas as faixas etárias, condição social
e interesses da juventude aveirense.
Destaca-se, ainda, o trabalho desenvolvido com as associações juvenis do concelho de
Aveiro, quer através da sua participação na definição das políticas de juventude do município,
quer através dos apoios aos diversos níveis. É neste sentido que é nossa responsabilidade
continuar a despertar a sua consciência cívica, nomeadamente, para o papel activo e dinâmico
a desempenhar na sociedade.
É essencial a preocupação de se reforçar o desenvolvimento de iniciativas e projectos
dirigidos a jovens em situações mais fragilizadas ou desfavorecidas, os quais não possuem
condições de acesso facilitado, de forma a promover a sua participação, através da formação de
públicos, combatendo, assim, todas as formas de exclusão e discriminação social.
Em suma, considera-se de extrema importância o contínuo e reforçado incentivo ao
trabalho em prol da juventude do concelho de Aveiro.

“A Juventude mais que uma fase da vida é um estado de espírito...”
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6.3 - ACÇÃO SOCIAL
__________________________________________________________________________________

6.3.1. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL
Actividades:
Acção: Rede Social
Rede Social – Acções de Implementação e Consolidação
No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 foi criada a Rede Social no
território nacional, a qual se materializa na constituição, implementação e consolidação do
CLAS – Conselho Local de Acção Social, entidade de âmbito territorial concelhio que reúne todas
as entidades que a ela queiram aderir, e das CSF – Comissões Sociais de Freguesia, que reúnem
o mesmo tipo de entidades mas ao nível socioterritorial da freguesia. A Rede Social, através da
actividade em parceria das entidades que constituem estas duas estruturas, visou a produção
participada de quatro instrumentos de planeamento fundamentais para o Desenvolvimento
Social Concelhio, nomeadamente, o DS - Diagnóstico Social, o PDS - Plano de Desenvolvimento
Social, o PA – Plano de Acção anual e o SI – Sistema de Informação. As primeiras iniciativas no
concelho de Aveiro, no âmbito da Rede Social, ocorreram com a constituição de 2 CSF –
Comissões Sociais de Freguesia, de São Bernardo e da Glória, em 1998. A constituição do CLAS –
Conselho Local de Acção Social de Aveiro e consequentemente da Rede Social de Aveiro,
realizou-se em 2000, sendo a coordenação deste processo da responsabilidade da Divisão de
Acção Social da Câmara Municipal de Aveiro.
Em 2005 realizaram-se as actividades que de seguida se enunciam:
Operacionalização do PDS - Plano de Desenvolvimento Social, através do PA - Plano de
Acção 2005 e do SI - Sistema de informação
O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Aveiro, concebido para o período de 2004 a
2007, decorreu do DS - Diagnóstico Social 2003, conduzindo dos problemas às soluções,
representando a passagem do nível de informação, para o nível de decisão, em que se fizeram
opções, desenharam-se orientações e cenários de transformação da realidade social e foram
estabelecidas etapas e definidos recursos, com o objectivo de organizar um processo de
mudança da realidade social. Orienta as respostas às necessidades individuais e colectivas, e
serve de enquadramento a todas as intervenções para a promoção do desenvolvimento social,
quer estas sejam elaboradas no âmbito da operacionalização do PDS pelo CLAS, através dos
Planos de Acção Anuais, quer sejam propostas fora do âmbito do CLAS, procurando vincular as
iniciativas de todos os agentes cujo âmbito de actuação tem repercussões no desenvolvimento
social do Concelho.
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Objectivos Gerais do PDS:
1.º Valorizar memórias culturais comuns;
2.º Melhorar a qualidade de vida das populações numa perspectiva de desenvolvimento
integrado;
3.º Abrir a Escola às dinâmicas do meio onde se insere;
4.º Potenciar o tecido produtivo activo existente;
5.º Reduzir a segregação social e espacial;
6.º Desenvolver a capacidade de iniciativa e de participação dos cidadãos.
O Sistema de Informação é um sistema aberto de comunicação, que pressupõe a divulgação,
nos

diversos

meios

de

comunicação,

tais

como,

SITES

(www.cm-aveiro.pt/cm-

aveiro/redesocial), folhas informativas (Boletim Semestral Rede Activa), jornais, rádio,
conferências/encontros (Fórum Redes), etc., das diversas actividades e documentos da Rede
Social de Aveiro, nomeadamente, o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social e os
respectivos Planos de Acção Anuais, e o PI – Painel de Indicadores do Concelho (um instrumento
que facilita o processo de recolha, sistematização e actualização regular da informação sobre a
situação social do Concelho).
1) Elaboração de conteúdos para o Boletim Informativo da Rede Social de Aveiro
denominado “Rede Activa”.
2) Elaboração, gestão e manutenção de conteúdos para o SITE da Rede Social de
Aveiro www.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial.
Ao nível do PA – Plano de Acção 2005, o CLAS de Aveiro desenvolveu as seguintes actividades
através dos seus vários órgãos constitutivos:
Actividade desenvolvida: Plenários do CLAS – Conselho Local de Acção Social
Descrição: O Conselho Local de Acção Social é um órgão de concertação, articulação e
congregação de esforços das entidades que dele fazem parte, cujas decisões, numa lógica de
compromisso colectivo, constituem indicações que influenciam, efectivamente, as tomadas de
decisão de cada um dos parceiros, tendo em vista o planeamento da intervenção social no
Concelho. Até final de 2005 era constituído por 89 entidades, públicas e privadas, entre as
quais, Serviços Públicos, IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações,
Autarquias Locais, etc.
Foram realizados em 2005, 6 Plenários, nomeadamente:

1. Reunião destinada à apresentação e debate sobre eventuais candidaturas ao PROGRIDE –
Programa para a Inclusão e Desenvolvimento, Medida 1 – Apoiar o Desenvolvimento de Projectos
que Combatam Fenómenos Graves de Exclusão em Territórios Identificados como Prioritários,
realizada a 30 de Janeiro;
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2. Reunião para apresentação, discussão e aprovação do Projecto “RIA – Rede de Intervenção
de Aveiro”, a apresentar enquanto única candidatura concelhia (colectiva), ao PROGRIDE
Medida 1, no Pequeno Auditório do CCCA de Aveiro, no dia 10 de Fevereiro.

3. Reunião para apresentação e auscultação das intenções de candidaturas, a dois Programas,
nomeadamente, Programa Ser Criança – Prevenção e Eliminação de Situações de Desprotecção
Social que atingem Crianças/Jovens e suas Famílias através do Apoio ao Desenvolvimento de
Projectos na Família e na Comunidade e Programa PROGRIDE – Programa para a Inclusão e
Desenvolvimento, Medida 2 – Promoção da Inclusão e da Melhoria das Condições de Vida de
Grupos Específicos: Confrontados com Situações de Exclusão, Marginalidade e Pobreza
Persistente e se Dirijam a Pessoas Vítimas de Violência Doméstica, Pessoas Sem Abrigo e
Crianças e Jovens em Risco, realizada a 29 de Abril, no Pequeno Auditório do CCCA de Aveiro;

4. Reunião para discussão e aprovação do Parecer Técnico do CLAS relativamente à
candidatura da Santa Casa da misericórdia de Aveiro ao Programa Ser Criança, o Projecto IRIS –
Intervir, Reeducar, Incluir, Sinalizar, realizada em 30 de Maio, no Parque de Exposições de
Aveiro.

5. Reunião para discussão e aprovação do Parecer Técnico do CLAS relativamente à
candidatura do Instituto Paulo Freire de Portugal, em parceria com a Universidade de Aveiro, ao
Programa Ser Criança, o Projecto “Construir Espaços e Vozes de Cidadania na Periferia das
Cidades e da Infância”; informação sobre a aprovação do Projecto Pedras Vivas (3 Acções:
Observatório Social, Espaço Aberto e Gabinete de Intervenção Comunitária), a candidatura do
CSCDA 513 – Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança Social e Saúde do
Distrito de Aveiro ao III Quadro Comunitário de Apoio, POEFDS, Eixo 5 – Promoção do
Desenvolvimento Social, Medida 5.1 – Apoio ao Desenvolvimento Social e Comunitário;
informação sobre a aprovação do Projecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, candidatura ao
PROGRIDE Medida 1, realizada a 11 de Julho, no Pequeno Auditório do CCCA.

6. Reunião para aprovação de 5 Pareceres Técnicos do CLAS/ 2 pareceres relativamente ao
alargamento e criação da Valência de Educação Pré-Escolar, respectivamente, do Centro Social
de Santa Joana Princesa e do Centro Social Paroquial de Santo André de Esgueira/ 3 pareceres
para as candidaturas à Medida 2 do PROGRIDE, das Florinhas do Vouga – Projecto GARE –
Gabinete de Acolhimento a Situações de Risco e Emergência, Centro Social e Paroquial da Vera
Cruz – Projecto “Malmequer...Bem me Quer”, e PROEDUCARE/ASCTIA – Projecto ENVOLVER
Educação, Natureza, Vida, Oferta, Liberdade, Valores, Entrega, Rumo, no dia 28 de Julho, no
Pequeno Auditório do CCCA.
Actividade desenvolvida: Reuniões do NE – Núcleo Executivo do CLAS
Descrição: O Núcleo Executivo do CLAS, visa operacionalizar, de uma forma geral, todas as
iniciativas da Rede Social de Aveiro, e particularmente, os Planos de Acção Anuais. É
constituído por 13 representantes das entidades designadas pelo CLAS, nomeadamente:
1)Coordenação da Rede Social de Aveiro/DAS - Divisão de Acção Social/CMA - Câmara Municipal
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de Aveiro; 2)Centro de Formação Profissional de Aveiro/IEFP – Instituto de Emprego e Formação
Profissional; 3)Centro de Emprego de Aveiro/IEFP; 4)Coordenação da CLA - Comissão Local de
Acompanhamento do RSI – Rendimento Social de Inserção/CDSSA - Centro Distrital de Segurança
Social de Aveiro; 5)Serviço Social do Centro de Saúde de Aveiro; 6)Secretário da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro/DAS da CMA; 7)Comissão Social de Freguesia da
Glória/Junta de Freguesia; 8)Comissão Social de Freguesia de São Bernardo/Junta de Freguesia;
9)Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar; 10)Equipa de Família
e Menores de Aveiro/IRS - Instituto de Reinserção Social; 11)Núcleo Distrital de Aveiro/REAPN Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal; 12)Santa Casa da Misericórdia de Aveiro; 13)União
Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Aveiro.
Foram realizadas 15 reuniões com as seguintes ordens de trabalho:
- 1 reunião para discussão sobre Imigrantes de Leste, PROGRIDE, Grupos de Trabalho
Temáticos do CLAS e Plano de Acção 2005, no dia 17 de Janeiro;
- 1 reunião para elaboração participada da candidatura do Concelho de Aveiro ao
PROGRIDE Medida 1, no dia 31 de Janeiro;
- 3 reuniões para elaboração do Plano de Acção 2005 da Rede Social, a 14 e 21 de Março e
a 4 de Abril;
- 4 reuniões para preparação da metodologia e respectivas reuniões de acompanhamento
das candidaturas a apresentar ao Programa Ser Criança e PROGRIDE Medida 2, realizada a
19 de Abril e a 10 e 24 de Maio e 6 de Junho;
- 1 reunião com as 3 IPSS com intenção de se candidatarem ao PROGRIDE Medida 2 –
Florinhas do Vouga, CSP Vera Cruz e PROEDUCARE/ASCTIA, para apresentação e discussão
dos projectos, a 20 de Junho;
- 1 reunião para apresentação e discussão do tipo de Avaliação Interna a realizar na Rede
Social de Aveiro, realizada a 4 de Julho;
- 1 reunião com a Professora Rosa Madeira da Universidade de Aveiro para discussão do
parecer da candidatura do Instituto Paulo Freire de Portugal em parceria com a
Universidade de Aveiro, ao Programa Ser Criança, Projecto “Construir Espaços e Vozes de
Cidadania na Periferia das Cidades e da Infância”, a 6 de Julho;
- 1 reunião com o Projecto “ENVOLVER – Educação, Natureza, Vida, Oferta, Liberdade,
Valores, Entrega, Rumo”, da PROEDUCARE/ASCTIA, para esclarecimentos e reformulação
da candidatura, realizada a 18 de Julho;
- 1 reunião para preparação da reunião do CLAS, realizada a 25 de Julho;
- 1 reunião sobre a estratégia de implementação do Projecto RIA nas 14 freguesias, a 24
de Outubro.
Actividade desenvolvida: Reuniões do GTT - Grupos de Trabalho Temático do CLAS
Descrição: Os Grupos de Trabalho Temático, constituídos aquando da realização do primeiro
Diagnóstico Social da Rede Social de Aveiro (DS 2003), têm como objectivo a participação activa
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de especialistas dos vários domínios do social no planeamento das iniciativas e na produção e
actualização de todos os documentos da Rede Social de Aveiro. São constituídos por um total de
30 elementos, 13 do Núcleo Executivo do CLAS, acrescidos das seguintes entidades: Santa Casa
da Misericórdia, UDIPSSA – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social,
CDSSA - Centro Distrital de Segurança Social, Divisão de Acção Social da CMA, Divisão de
Educação da CMA, Divisão de Habitação Social da CMA, CARDA – Centro de Alcoólicos
Recuperados de Aveiro, CAT – Centro de Atendimento a Toxicodependentes, Centro Paroquial
de S. Bernardo,

AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro, APPACDM - Associação

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Aveiro, Associação Comercial de
Aveiro, Associação de Assistência de Eixo, CERCIAV - Cooperativa para a Educação e
Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro, Centro Social Paroquial Vera Cruz, Centro
Social Paroquial de São Bernardo e Hospital Infante D. Pedro, tendo sido realizadas 6 reuniões:
- 1 reunião com o objectivo de constituir o GTT das Minorias Culturais/ Etnia Cigana e o
respectivo Painel de Indicadores, com o Projecto “Novas Sendas”, da Cáritas Diocesana de
Aveiro e a Dr.ª Ana Margarida da Divisão de Juventude da CMA, realizada a 5 de Maio;
- 1 reunião com GTT das Minorias Culturais/Etnia Cigana e com o Projecto “Novas
Sendas”, da Cáritas Diocesana de Aveiro, para distribuição de tarefas, realizada 2 de
Junho;
- 1 reunião com o GTT da Educação para actualização do respectivo Painel de Indicadores,
realizada a 15 de Junho.
- 1 reunião com o GTT das Minorias Culturais/Etnia Cigana para elaboração do respectivo
Painel de Indicadores, a 30 de Junho;
- 2 reuniões com o GTT da Saúde com o Projecto “Pedras Vivas” do CSCDA 513 para
elaboração do Painel de Indicadores da Toxicodependência do Concelho de Aveiro, a 21 e
30 de Junho.
Actividade desenvolvida: Reuniões do Núcleo de Trabalho da CMA da Rede Social
Descrição: O Núcleo de Trabalho da CMA foi constituído no final de 2004, com o principal
objectivo de reforçar a intervenção das Divisões da CMA no âmbito do processo de elaboração,
implementação e consolidação da Rede Social no Concelho, concretamente, ao nível de
execução dos Planos de Acção Anuais, sendo integrado pelos representantes das seguintes
Divisões Camarárias: Divisão de Acção Social e Saúde Pública, Divisão de Habitação Social,
Divisão de Educação, Divisão de Juventude, Divisão de Desporto e Divisão de Acção Cultural.
Neste âmbito, salienta-se a realização de 7 reuniões:
- 4 Reuniões para discussão da estratégia de implementação do Plano de Acção da Rede
Social de Aveiro e distribuição de tarefas, a 17 e 23 de Maio e 2 e 8 de Junho;
- 2 Reuniões para discussão da estratégia de implementação do Plano de Acção da Rede
Social de Aveiro e distribuição de tarefas, a 29 de Junho e 29 de Julho;
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- 1 Reunião para discussão da estratégia de implementação do Plano de Acção 2005 da
Rede Social de Aveiro e distribuição de tarefas, a 29 de Setembro.

Quadro Síntese das Reuniões realizadas pelo CLAS, NE - Núcleo Executivo, GTT - Grupos de
Trabalho Temático e Núcleo de Trabalho da CMA, do CLAS
ÓRGÃOS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

OUT

Nov

Dez

TT

CLAS

1

1

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

6

NE do CLAS

2

-

2

2

2

2

4

-

-

1

-

-

15

GT Temático

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

6

Núcleo da CMA

-

-

-

-

2

3

1

-

1

-

-

-

7

Total

3

1

2

3

6

10

7

-

1

1

-

-

34

Actividade desenvolvida: Boletim “Rede Activa”
Descrição: Elaboração de conteúdos para a edição do Boletim Informativo da Rede Social de
Aveiro, cujo objectivo é a divulgação das iniciativas da Rede e as estratégias de cidadania
activa, criando condições para uma participação activa da população e agentes locais e
regionais no desenvolvimento local e mobilização das forças vivas locais. Visa reforçar e
valorizar a identidade da Rede aos olhos da comunidade, disponibilizando de forma
sistematizada à população informações acerca do prosseguimento da Rede no Concelho, suas
iniciativas, projectos, acções, etc., aproximando a população da Rede. É um mecanismo de
trabalho que permite ao próprio corpo técnico a sistematização da informação e funcionar
como espaço de discussão da Rede, possibilitando aos diferentes actores locais a manifestação
das suas opiniões em boletim.
Este Boletim organiza-se com os seguintes conteúdos:
• Definição e apresentação dos conteúdos dos documentos da Rede Social de Aveiro;
• Iniciativas Concelhias;
• Breves das Freguesias;
• Novos Projectos Concelhios;
• Artigo de desenvolvimento/Boas práticas.
Actividade desenvolvida: Fórum
Descrição: Visa promover um fórum de discussão aberto a toda a população no sentido de
afinar e consolidar o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social concelhios.
Dinamiza uma discussão e apresentação pública junto da população e das instituições locais,
regionais e nacionais da intervenção social local e das iniciativas da Rede Social de Aveiro, os
seus princípios e orientações, no sentido de promover a participação na Rede e abrir o espaço
às parcerias institucionais e aos actores locais. Promove a troca de experiências, o debate e a
divulgação das boas práticas e divulga informações no âmbito do PNAI – Plano Nacional de Acção
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para a Inclusão e iniciativas de outras redes, tais como: RSI – Rendimento Social de Inserção;
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; REAP – Rede Europeia Anti Pobreza; etc.
Em 2005, a Rede Social de Aveiro optou por realizar este Fórum em parceria com o Fórum do
Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional/Portugal, com o
apoio da Câmara Municipal de Aveiro, organizando assim, o Fórum "Inclusão Social e
Participação Comunitária", que decorreu nos dias 17 e 18 de Outubro de 2005, no Pequeno
Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, realizado no âmbito da comemoração
do 17 de Outubro, "Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza". Este Fórum teve como
principais objectivos informar e sensibilizar os agentes de desenvolvimento local para a inclusão
social enquanto factor de desenvolvimento; promover a reflexão e o debate sobre o papel da
comunidade nos processos de inclusão social; contribuir para a implicação dos agentes de
desenvolvimento local na promoção de comunidades inclusivas, sendo uma iniciativa dirigida
aos agentes de desenvolvimento local, beneficiários da intervenção social e cidadãos em geral.
Este evento contou com 165 inscrições das quais 119 eram Técnicos.
Com o intuito de avaliar a opinião dos participantes, foram distribuídos questionários
avaliativos, de forma a enquadrar acções futuras na perspectiva de interesse e utilidade dos
participantes. Porém, constatou-se que das 165 inscrições neste Fórum, apenas 98
participantes (59,4%) preencheram e entregaram o questionário. Destes, a esmagadora maioria
(92,9%) era do sexo feminino e encontrava-se na faixa etária dos 21-30 seguida dos 31-40 e 61
eram Técnicos de Serviço Social. Quanto ao Motivo de Inscrição as classificações destacam-se
com “Muito Bom” a Valorização Pessoal (41,8%), e com “Bom” o Interesse do Tema (49%), a
Valorização Profissional (36,7%) e as Necessidades Sentidas na Prática Profissional (32,7%).
Relativamente às Comunicações destaca-se a classificação de “Bom” quanto ao seu Interesse
(56,1%), à sua Correspondência às Expectativas e à sua Utilidade para a Prática Profissional
(42,9%). Destacam-se, ainda, com classificação de “Bom” a Troca de Experiências e as Pistas de
Trabalho, respectivamente, com 39,8% e 37,8%, e com “Médio” o Interesse dos Debates, o
Enriquecimento

na

Formação

Técnico-Profissional

e

a

Apresentação

de

Soluções,

respectivamente, com 38,8%, 39,8% e 48%.
Os temas que a maioria dos participantes mais gostaria de ver tratados futuramente é o das
Parcerias e Rede Social (Experiências Europeias) e Novas Metodologias de Intervenção.
No decurso do processo de organização do “Fórum Inclusão E Participação Comunitária”
foram realizadas, conjuntamente, com o Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN várias actividades,
nomeadamente:
- Reuniões de preparação para definição do programa, painéis, convites a palestrantes e
moderadores, espaço, alojamento, refeições e deslocações dos convidados, material de apoio,
equipas de apoio ao secretariado e auditório, documentação, orçamentos, etc., realizadas a 14,
16 e 21 de Setembro e 6 de Outubro;
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- Preparação e desenvolvimento da logística de apoio ao referido Fórum, através da realização
de contactos com palestrantes e moderadores, elaboração do Programa, preparação da
documentação e realização de cópias para as respectivas pastas.
Actividade desenvolvida: Divulgação local da Rede Social de Aveiro
Descrição: Visa contribuir para a divulgação da Rede Social de Aveiro e da sua metodologia
dentro de uma matriz da mudança, integrando a promoção de iniciativas e de acções colectivas.
Reforça, ainda, as condições para a valorização da identidade, designadamente, junto das
colectividades.

Não

se

realizou

directamente

com

a

população,

só

ao

nível

institucional/Facilitação das condições de participação da população e de valorização dos
recursos sociais locais e mobilização das

populações para a necessidade de

uma

consciencialização activa face aos problemas sociais e a sua necessidade de resolução em esfera
de parceria.
Considera-se que esta acção foi parcialmente desenvolvida através do processo de Dinamização
das Comissões Sociais de Freguesia, dado o envolvimento e participação das diversas entidades
que integram estas estruturas locais, não tendo sido directamente envolvida a população
residente no concelho.
Actividade desenvolvida: PI - Painel de Indicadores
Descrição: É um instrumento que permite produzir um conhecimento sistematizado e articulado
dos recursos, necessidades e potencialidades do concelho de forma a fundamentar planificações
integradas e a priorizar, para a elaboração do Diagnóstico Social, as dinâmicas sociais
concelhias, inventariando problemas sociais, necessidades e áreas de intervenção, a merecer
acções e medidas prioritárias.
Procedeu-se ao Alargamento do Painel de Indicadores destinado à caracterização da Etnia
Cigana no concelho e aprofundamento dos indicadores referentes à problemática da
Toxicodependência e do Alcoolismo. Procedeu-se à elaboração de Grelhas de Recolha de
Informação por áreas temáticas e à compilação de informação tendo em vista a construção e
gestão de uma Base de Dados, da responsabilidade dos Técnicos da Coordenação Rede Social de
Aveiro, que permita cruzar informações das entidades concelhias.
Actividade desenvolvida: Voluntariado Social
Descrição: Pretende-se captar, através de uma estratégia concertada, voluntários para a acção
cívica e social. Contribuir para a articulação da Rede Social com grupos que já trabalham no
terreno nesta área, reforçando a associação da Rede Social às acções que já se encontram em
curso no terreno. Facilitar as condições de participação da população em áreas de intervenção
mais deficitárias, nomeadamente, idosos, crianças e deficientes e consolidar e dar visibilidade a
iniciativas de voluntariado já existentes no terreno. Em 2005 não foi desenvolvido, tendo, no
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entanto, os seus objectivos sido contemplados no âmbito de três das Acções propostas pelo
Projecto RIA (Acção nº 20, Acção nº 21 e Acção nº 22).
Actividade desenvolvida: SITE
Descrição: Com esta actividade pretende-se divulgar os produtos, iniciativas, projectos, acções,
etc., da RSA, tais como, Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social, Plano de Acção e
Painel de Indicadores, com vista a uma participação activa da população e agentes locais. É
importante a criação de quiosques que permitam a sua consulta nas Juntas de Freguesia.
Mobilizar as forças vivas locais, reforçar e valorizar a identidade da Rede aos olhos da
comunidade, aproximando a população à Rede Social de Aveiro.
Assim, procedeu-se à elaboração e manutenção de conteúdos para o SITE da rede Social de
Aveiro WWW.cm-aveiro.pt/cm-aveiro/redesocial. Divulgação da abertura de candidaturas às
medidas 1 e 2 do Programa PROGRIDE, o Programa SER CRIANÇA e respectivos resultados.
Disponibilização de listagens de IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, por
freguesia e valências, e dos Equipamentos Escolares e Associações Juvenis. Actualização da lista
das Comissões Sociais de Freguesia.
Actividade desenvolvida: Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia
Descrição: As Comissões Sociais de Freguesia constituem-se como espaços de interlocução das
várias forças vivas da freguesia, tendo como objectivo a articulação de esforços para um
desenvolvimento integrado e planeado e a activação de uma consciência colectiva dos
problemas sociais, através da mobilização dos actores locais para a resolução dos problemas,
promovendo o desenvolvimento local apoiado nas redes locais e nas forças endógenas e vivas
das freguesias. Constituíram-se 10 Comissões Sociais de Freguesia, nomeadamente, São
Bernardo, Glória, Esgueira, Santa Joana, Eixo, Nossa Sr.ª de Fátima, Cacia, Requeixo, S. Jacinto
e Aradas, tendo estas três últimas sido criadas no ano de 2005. No decorrer do ano de 2005
foram realizadas 50 reuniões nas várias Juntas de Freguesia do Concelho. Comparativamente
com o ano de 2004, registou-se em 2005 um aumento significativo do número de reuniões
realizadas de 18 para 50, ou seja, mais 32 reuniões. Neste âmbito, a Comissão Social de Cacia
foi a que congregou maior número de reuniões (N=23), sendo também esta a Comissão cujo
Plano de Acção se encontra mais avançado, podendo-se concluir que só através de uma
estratégia planeada e de efectiva mobilização dos agentes locais, interlocutores privilegiados
da freguesia se pode potenciar o seu desenvolvimento.
As reuniões realizadas tiveram os seguintes objectivos:
- 2 reuniões na Junta de Freguesia de São Jacinto, a 18 de Fevereiro e 11 de Março,
tendo a primeira decorrido com o Executivo da referida autarquia e com o objectivo de
preparação da reunião para eventual constituição da C.S.F., e a segunda com diversas
entidades locais tendo em vista a integração daquela Comissão;
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- 2 reuniões da C.S.F. de São Jacinto, constituição a 8 de Abril e Análise SWOT (Forças e
Fraquezas) da Freguesia a 20 de Maio, na respectiva Junta;
- 2 reuniões da Comissão Executiva da CSF de São Jacinto, uma para Análise SWOT (Forças
e Fraquezas) da Freguesia, e para elaboração do Plano de Acção da Freguesia,
respectivamente a 17 de Junho e a 15 de Julho, na Junta;
- 3 reuniões na Junta com a Comissão Executiva da CSF de São Jacinto, para elaboração
do Plano de Acção da Freguesia e apresentação do projecto RIA – Rede de Intervenção de
Aveiro, a 23 de Setembro, 28 de Outubro e 25 de Novembro.
- 5 reuniões da C.S.F. de Cacia, 1 do plenário e 4 da Comissão Executiva, nos dias 28 de
Fevereiro, 8, 15 e 29 de Março e 5 de Abril;
- 8 reuniões da C.S.F. de Cacia, para Análise SWOT da Freguesia, 2 do plenário, 5 da
Comissão Executiva, e a primeira do Grupo Temático da Toxicodependência,
respectivamente, nos dias 12, 19, 26 de Abril, 3, 11, 19 e 31 de Maio e 3 de Junho, na
respectiva Junta;
- 3 reuniões do Grupo Temático da Toxicodependência da CSF de Cacia, com a Comissão
Executiva para elaboração dos respectivos Planos de Acção e reorganização dos 2 Grupos
de Trabalho, com o CAT – Centro de Atendimento a toxicodependentes para a elaboração
do PA – Plano de Acção, e a última para continuação do PA, respectivamente a 27 de
Junho, 4 de Julho e 1 de Agosto, na Junta;
- 7 reuniões na Junta com a CSF de Cacia: 3 com o Grupo Temático da
Toxicodependência, para elaboração do Plano de Acção, a 23 de Setembro, 4 e 28 de
Novembro; 3 com a Comissão Executiva, para elaboração do Plano de Acção, a 2 e 29 de
Novembro e 13 de Dezembro; 1 com o Plenário, para apresentação do Plano de Acção e
dos projectos Pedras Vivas e RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, a 18 de Novembro.
- 2 reuniões da C.S.F. de Aradas, a 11 de Março e a 5 de Abril, respeitando a primeira à
sua constituição e a segunda à análise das potencialidades e constrangimentos da
respectiva freguesia;
- 1 reunião da C.S.F. de Aradas, para Análise SWOT da Freguesia e Carta Educativa, a 20
de Abril, na respectiva Junta;
- 3 reuniões na Junta com a CSF de Aradas: 1 com o Plenário, para apresentação do novo
Presidente e do Projecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, a 14 de Novembro; 2 com a
Comissão Executiva, para elaboração do Plano de Acção, a 30 de Novembro e 14 de
Dezembro.
- Realização da 1ª reunião com diversas entidades sediadas na freguesia de freguesia de
Requeixo da C.S.F 29 de Março;
- 3 reuniões da C.S.F. de Requeixo, a 12, 26 de Abril para Análise SWOT da Freguesia e
constituição da C.S.F. a 10 de Maio, para Análise SWOT da Freguesia, na respectiva Junta;
- 1 reunião com o Plenário da CSF de Requeixo para Análise SWOT da Freguesia, a 14 de
Junho, na Junta;
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- 1 reunião na Junta com o Plenário da CSF de Requeixo, para continuação da Análise das
Forças e Fraquezas, Internas e Externas, da Freguesia, a 13 de Setembro.
- 4 reuniões na Junta de Oliveirinha, 3 para eventual constituição da CSF e Análise SWOT
da Freguesia, a 11 de Abril e 2 e 18 de Maio, 1 para análise de eventual candidatura para
o Programa Ser Criança a 3 de Maio;
- 1 reunião da C.S.F. da Glória, para análise da Carta Educativa, a 13 de Abril, na
respectiva Junta;
- 1 reunião da C.S.F. de São Bernardo, para Debate subordinado ao tema “As Políticas
Locais e o Papel das Instituições na Acção Social”, a 14 de Abril, na respectiva Junta.
Considerando que o processo de dinamização das Comissões Sociais de Freguesia está
intrinsecamente ligado à sensibilização e mobilização dos Presidentes de Junta de Freguesias
para a necessidade de implementação destas estruturas enquanto órgãos da Rede Social, podese verificar, através do quadro abaixo, que foram realizadas 8 reuniões quer no contexto das
Comissões Sociais de Freguesia quer com os respectivos Presidentes/Executivos das juntas de
Freguesia, tendo a maior parte destas ocorrido após as Eleições Autárquicas de Outubro/05:

Total

Dezembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

FREGUESIAS

Novembro

Frequência de Reuniões Formais com CSF - Comissões Sociais de Freguesia

S. Bernardo

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cacia

-

1

3

4

4

2

1

1

1

-

5

1

23

Aradas

-

-

1

2

-

-

-

-

-

2

-

1

6

Requeixo

-

-

1

2

1

1

-

-

1

-

-

-

6

S. Jacinto

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

9
1

Glória

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Oliveirinha

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

4

Total

0

2

6

12

9

4

2

1

3

3

6

2

50

Reuniões com os Presidentes/Executivos
das Juntas de Freguesia
JUNTAS DE FREGUESIA

Novembro

Total

Glória

2

2

N. Sr.ª de Fátima

1

1

Vera Cruz

1

1

Eirol

1

1

Requeixo

1

1

Oliveirinha

1

1

Cacia

1

Total

1
8
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Actividade desenvolvida: Emissão de Pareceres Técnicos do CLAS
Descrição: Elaboração de documentos de apoio à Emissão de Parecer Técnico do CLAS, que
classificam cada projecto com base nos seguintes critérios: articulação dos objectivos do
projecto com o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social; participação;
sobreposição;

complementaridade;

sustentabilidade;

valorização

dos

recursos

locais;

qualificação dos recursos; divulgação de Informação; avaliação. Os Pareceres qualificam os
projectos concelhios e contribuem para um maior rigor da sua divulgação e possibilitam a
realização de sessões de esclarecimentos acerca dos projectos concelhios junto do CLAS.
Promovem, ainda, a racionalização dos recursos locais e eliminam duplicações na intervenção
social local.
Elaboração de 7 Pareceres Técnicos:
- 1 Parecer Técnico ao Projecto “IRIS – Intervir, Reeducar, Incluir, Sinalizar” da Santa
Casa da Misericórdia no âmbito da candidatura ao Programa “Ser Criança”;
- 2 Pareceres Técnicos para alargamento e criação da Rede Privada Sem Fins Lucrativos da
Valência do Pré-Escolar de 2 IPSS, respectivamente, do Centro Social de Santa Joana
Princesa e do Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira;
- 3 Pareceres Técnicos para as candidaturas à Medida 2 do PROGRIDE, das Florinhas do
Vouga – Projecto “GARE – Gabinete de Acolhimento a Situações de Risco e Emergência”,
Centro Social e Paroquial da Vera Cruz – Projecto Malmequer... Bem me Quer”, e
PROEDUCARE/ASCTIA – Projecto “ENVOLVER – Educação, Natureza, Vida, Oferta,
Liberdade, Valores, Entrega, Rumo”;
- 1 Parecer Técnico para a Candidatura do Instituto Paulo Freire em Parceria com a
Universidade de Aveiro, ao Programa “Ser Criança” – Projecto “Construir Espaços e Vozes
de Cidadania na Periferia das Cidades e da Infância”.
Actividade desenvolvida: Apoio às Parcerias
Descrição: Pretende-se informar o CLAS sobre a abertura de candidaturas às diversas Fontes de
Financiamento, apoiar as parcerias na elaboração, implementação e avaliação de projectos,
com base no Planeamento Operacional e Estratégico e proceder à Recolha e Tratamento de
Informação para a elaboração de Levantamentos necessários para a implementação de
projectos, etc.
1. Projecto “RIA - Rede de Intervenção de Aveiro”
No âmbito da candidatura ao Programa PROGRIDE Medida 1, inicialmente foram realizados 2
Workshops com os GTT – Grupos de Trabalho Temático do CLAS de Aveiro para a elaboração
participada da candidatura do concelho de Aveiro ao PROGRIDE Medida 1, nos dias 25 e 28 de
Janeiro.

Pág. 228

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Relatório de Gestão de 2005

Foi então constituída uma CEP - Comissão Executiva do Projecto, especificamente para a
elaboração do Projecto denominado RIA – Rede de Intervenção de Aveiro (a única candidatura
colectiva do concelho de Aveiro apresentada ao PROGRIDE Medida1) tendo realizado para o
efeito 10 reuniões nos dias 31 de Janeiro, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 de Fevereiro. Constituição
da CEP: Coordenação da Rede Social de Aveiro/CMA – Divisão de Acção Social; CMA – Divisão
Juventude; CMA – Divisão Habitação Social; CMA – Divisão Educação; Núcleo Distrital de Aveiro
da REAPN; CAT – Centro de Atendimento a Toxicodependentes; CC Ensino Recorrente EEE;
Centro Social Paroquial Vera Cruz; Centro Social Azurva; Fundação Padre Félix; Associação de
Apoio ao Imigrante; Associação de Melhoramentos de Eixo; Cruz Vermelha Portuguesa.
2. Projecto “IRIS - Intervir, Reeducar, Incluir, Sinalizar”, no âmbito da candidatura ao
Programa Ser Criança apresentada pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro também foi
prestado apoio técnico à elaboração da referida candidatura, concretizada através da
realização de 6 Reuniões para a elaboração do Projecto IRIS concelhio, nos dias 4, 16, 18, 19, 20
e 25 de Maio.
3. Projecto “Pedras Vivas”, promovido pelo CSCDA 513 (3 Acções: Observatório Social,
Espaço Aberto e Gabinete de Intervenção Comunitária)
Candidatura aprovada do CSCDA 513 – Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da
Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro ao III Quadro Comunitário de Apoio, POEFDS, Eixo
5 – Promoção do Desenvolvimento Social, Medida 5.1 – Apoio ao Desenvolvimento Social e
Comunitário.
- Realização de 2 Reuniões para análise sobre a implementação das respectivas acções, a
16 de Junho e 2 de Setembro, no CCCA.
Actividade desenvolvida: Elaboração de Relatórios e de Documentos
Descrição: A sistematização e análise da informação tendo como objectivo a elaboração e de
um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade social e posterior disponibilização de
documentação ao CLAS, tornou mais acessível a informação, concretizando um dos objectivos
prioritários da Rede Social e do próprio Sistema de Informação. Neste âmbito, quer a
elaboração de 6 Retratos Sociais constituiu em 2005 uma actividade imprescindível ao nível da
actualização da informação constante no Diagnóstico Social e de suporte e partilha de
informação inerente ao próprio processo de dinamização das Comissões Sociais de Freguesia,
tendo sido elaborados os seguintes documentos:
- Retrato Social da Glória;
- Retrato Social de Cacia;
- Retrato Social de Requeixo;
- Retrato Social de S. Jacinto;
- Retrato Social da Vera Cruz;
- Retrato Social de Aradas.
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A realização das 2 Avaliações dos Fóruns promovidos pela Rede Social de Aveiro,
nomeadamente, o Fórum Redes 2004 e o Fórum “Inclusão E Participação Comunitária”,
constituíram momentos importantes de balanço dos referidos eventos, tendo em vista uma
melhor adequação das necessidades às respostas futuras.
Quanto aos Levantamentos realizados, destaca-se o primeiro, referente às Respostas Sociais
Concelhias para a População Jovem destinado à actualização solicitada pelo IDT – Instituto da
Droga e da Toxicodependência, e o segundo, o Levantamento dos Acordos Atípicos entre as
IPSS e o CDSSA e dos Projectos existentes no concelho de Aveiro, por Freguesia, que
constitui um instrumento de trabalho fundamental ao nível da intervenção social, atendendo à
necessidade de identificação de recursos e de racionalização dos mesmos face à implementação
de novas respostas sociais e de projectos concelhios.
Actividade desenvolvida: Participação em eventos de natureza científico-pedagógica
Descrição:
Destacam-se as participações nas seguintes Acções de Formação
- 1 Reunião Inter-Clas, para apresentação do Estudo de Avaliação da Rede Social
encomendado pelo ISS – Instituto de Segurança Social e elaborado pelo CET – Centro de
Estudos territoriais, a 9 de Maio, no CDSSA – Centro Distrital de Segurança Social de
Aveiro.
- Participação no Encontro Nacional do Plano Nacional de Acção para a Inclusão,
subordinado ao tema “Para um compromisso de Sociedade”, realizado em Lisboa no dia
22 de Abril, tendo em vista a apresentação dos resultados dos Workshops do PNAI –
Processo de Participação.
- Participação no Seminário da Rede Social de Coimbra intitulado “Rede Social: Planear
para Intervir”, através da realização de uma palestra desenvolvida pela Coordenação da
Rede Social de Aveiro subordinada ao tema “O Impacto da Rede Social a Nível Local”, a 6
de Dezembro, no Auditório Bissaya Barreto da Fundação Bissaya Barreto, em Bencanta,
Coimbra.
- 1 Sessão Temática Inter-Clas no Hotel Meridien no Porto destinada à apresentação da
Plataforma Informática CIARIS (Centro Informático de Aprendizagem e de Recursos para a
Inclusão Social), Esclarecimentos e Debate, promovida pela Área de Cooperação e Rede
Social/Centro de Competências para a Formação do Instituto da Segurança Social, I.P., a
15 de Novembro.
Acção: Projecto RIA - Rede de Intervenção de Aveiro
Descrição: No âmbito da candidatura apresentada ao Programa Progride Medida 1, destinada ao
Apoio de Projectos que Combatam Fenómenos Graves de Exclusão em Territórios Identificados
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como Prioritários, foi obtida a aprovação do financiamento do Projecto RIA na sequência da
deliberação do Conselho Directivo do ISS, IP de 29/06/05.
O Projecto RIA assenta numa parceria constituída por 64 entidades Públicas e Privadas, sendo a
Entidade Promotora, a Câmara Municipal de Aveiro e a Entidade Executora, o Centro Social de
Azurva. Preconiza o desenvolvimento de uma intervenção integrada ao nível concelhio, no
âmbito das problemáticas das “Famílias em Risco”, prevendo a realização das seguintes 22
acções:
1 - Criação/optimização de Unidades de Atendimento Integrado
2 - SAL – Serviço de Atendimento Local, Unidade Móvel Integrada de Atendimento
3 - Diagnóstico das Necessidades das Famílias em Risco face aos recursos do Concelho
4 - Criação de Quiosques nas Juntas de Freguesia com suporte do “Aveiro Digital” e as CSF
- Comissões Sociais de Freguesia
5 - Divulgação da informação - (actualização e divulgação -Mupis, Comunicação Social,
Quiosques, etc.)
6 - Criação de um Guia de Recursos
7 - Criação da Carta de Direitos e Deveres dirigidas às Famílias em Risco
8 - Atendimento, Encaminhamento e Acompanhamento Familiar ao nível Psicossocial
9 - Acção de Formação de Mediação Familiar para Técnicos
10 - Acção de Formação de Terapia Familiar para Técnicos.
11 - Acções de Formação Parental dirigidas às famílias
12 - Círculos Temáticos com as Famílias em Risco
13 - Sistema Integrado de Apoio à Escolaridade (SIAE)
14 - Criação e dinamização Espaços Lúdico-Pedagógicos
15 - Sistema Integrado de Apoio à Formação (SIAF)
16 - Realização de Acções de Divulgação junto das escolas, do tipo de profissões mais
necessários e procuradas pelo tecido empresarial
17 - Sistema Integrado de Apoio à Empregabilidade (SIAEM)
18 - Mobilização de recursos locais do sector da Construção Civil, visando o apoio à
requalificação da habitação
19 - Promoção da divulgação do SOLARH
20 - Dinamização e captação de Voluntários
21- Criação e dinamização de um Banco de Voluntariado
22 - Formação de Voluntários
O Projecto RIA Iniciou a sua actividade em Outubro de 2005. De acordo com o Regulamento do
Progride constituem competências centrais da entidade promotora a dinamização e execução
do plano de acção e orçamento; a dinamização da parceria do Projecto e o acompanhamento da
execução física e financeira do Projecto, pelo que, tais processos tem sido desenvolvido, desde
Julho 2005 em articulação com outros serviços camarários, tais como, a Divisão Económico
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Financeira, na área do acompanhamento da execução financeira e com a Divisão de
Consultadoria e Contencioso para elaboração do Regulamento de Funcionamento do Conselho
de parceiros.
Actividade desenvolvida: Acções de Implementação do Projecto RIA
Visita às instalações destinadas à Sede do Projecto “RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, sitas
na Rua Eng. Robert Zipprich, 78 - R/C Dtº - Azurva, conjuntamente com o Centro Social de
Azurva, Entidade Executora, no dia 8 de Julho;
- Reunião com a Entidade Executora do Projecto no dia 13 de Julho, tendo em vista a
dinamização do processo de alargamento de Parcerias;
- Estabelecimento de contactos com Juntas de Freguesia e outras entidades públicas e privadas,
tendo em vista a concretização de 16 novas parcerias no âmbito do Projecto RIA;
- Reunião com a Entidade Executora do Projecto RIA para definição de critérios e
procedimentos de recrutamento e selecção da Equipa Técnica bem como do perfil do
Coordenador, realizada no dia 14 de Julho;
- Reunião do Conselho de Parceiros do Projecto “RIA – Rede de Intervenção de Aveiro” Progride Medida 1. para aprovação da proposta do “Regulamento de Funcionamento do
Conselho de Parceiros”, realizada a 28 de Julho, no Pequeno Auditório do CCCA;
- Participação na realização das entrevistas de selecção da Equipa Técnica, efectuadas nos dias
15, 19, 20, 21 e 23 de Setembro;
- Participação na Conferência de Imprensa realizada no dia 03/10/05, na Sede do Projecto;
- Reunião com o Gabinete de Design da Câmara para definição do logotipo do Projecto realizada
no dia 21 de Novembro;
- Reuniões com a Entidade Executora do Projecto RIA para acompanhamento de implementação
das acções do Projecto, realizadas nos dias 13 e 16 de Dezembro para definição de estratégias
de implementação das acções;
- Participação na realização das entrevistas de selecção de 4 Animadores Sócio-Culturais para a
Equipa do Projecto, efectuadas nos dias 21, 23, 28 e 29 de Dezembro;
- Reuniões com a Entidade Executora e com outras entidades parceiras destinadas à
dinamização das acções, designadamente, com os representantes do CDSS de Aveiro, nos dias
31 de Outubro e 17 de Novembro

com a Comissão Executiva do Aveiro digital, em 22 de

Novembro com a Equipa do PETTI, no dia 29 de Novembro e, ainda, com as responsáveis da
Divisão de Habitação e Divisão de Educação da CMA, nos dia 28 de Novembro e 7 de Dezembro,
respectivamente.

Pág. 232

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Relatório de Gestão de 2005

INTERVENÇÃO COM POPULAÇÂO INFANTIL E JUVENIL
Acção: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aveiro
Descrição: A CPCJ de Aveiro é uma instituição oficial não judiciária dotada de autonomia
funcional, cujo funcionamento é assegurado pela Câmara Municipal, garantindo o cumprimento
das competências e atribuições legais previstas na Lei nº 147/99 de 1 de Setembro. Visa
promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de
afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Os
destinatários são Crianças e Jovens até aos 18 ou 21 anos. È constituída por Entidades Públicas e
Privadas com responsabilidades nas áreas da infância e juventude, Centro de Saúde, M.
Educação, Centro Distrital da Segurança Social (CDSS), IPSS do Concelho, IPJ, Associações de
Pais, Associações Desportivas, PSP, GNR e Santa Casa da Misericórdia.
Actividade desenvolvida : Comissão Restrita
O funcionamento da Comissão de Protecção Restrita, em regime permanente, foi assegurado
mediante a realização de várias actividades, a seguir descriminadas, nomeadamente,
atendimento ao público, execução das diligências inerentes à implementação das medidas de
promoção e protecção e respectivo acompanhamento.

Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Restrita
Actividades da Comissão Restrita
Atendimento quinzenal, com outros representantes da CPCJ e Técnicos Cooptados
Reuniões ordinárias quinzenais da Comissão Restrita

Total
644
24

Reuniões extraordinárias da Comissão Restrita

5

Elaboração de Informações Sociais

40

Processos instaurados

139

Sessões de Terapia Familiar

1

Acordos de Promoção e Protecção/implementação das respectivas medidas

109

Preparação de processos para enviar ao Tribunal de Família e Menores de Aveiro

51

Preparação de processos a remeter para outras Comissões de Protecção

17

Processos arquivados

20

Ofícios enviados

1806

Ofícios recebidos

1075

Relatórios Anuais da actividade desenvolvida em 2004 e em 2005

2

Relatório referente à actividade desenvolvida no 1º semestre de 2005

1

Planos de Acção para 2005 e para 2006

2
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Além das actividades descritas, foram, ainda,

desenvolvidas acções de coordenação e

articulação com as diversas Instituições/Serviços e Organismos que colaboram com esta
estrutura administrativa de protecção às crianças e aos jovens. No que respeita à instrução dos
139 processos instaurados, foram realizadas diversas diligências, nomeadamente, obtenção de
consentimento dos titulares do poder paternal para a intervenção da Comissão, pedidos de
relatórios sociais, de certidões de nascimento e elaboração de actas.
Evolução Processual de 1995 a 2005
Relativamente à caracterização processual da CPCJ em 2005, salientam-se os seguintes dados:

200

175

180

154

160

150

139

132

140

115

120
100

187

116

114

95

88

80
60
40
20
0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Gráfico 1. Evolução Processual

CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL EM 2005
Nº de Processos Instaurados :139
Comparativamente ao ano de 2004, foram instaurados menos 48 processos de Promoção e
Protecção, diminuição a que, em parte, se associa o reforço da intervenção subsidiária das
entidades e a importância que a promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens vem
assumindo na intervenção das entidades com competência em matéria de infância.
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1. SINALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DA SITUAÇÂO
Entidade que participou/sinalizou a situação
Entidades

N.º
Participações

Os próprios

0

Os Pais

17

Familiares

6

Vizinhos e Particulares

4

A própria Comissão

9

Ministério Público

7

Autoridades Policiais

9

Serviços de Segurança Social

1

Estabelecimentos de Saúde

14

Estabelecimentos de Ensino

25

Tribunais

4

Instituições de apoio à Criança e ao Jovem

21

Instituto de Reinserção Social

0

Autarquias

7

Comissão Local Acompanhamento (RSI)

0

Projectos

0

Outras CPCJ´s

12

Outra

3

TOTAL

139

Em relação às entidades/organismos que denunciaram as situações, constata-se, uma vez mais,
que as participações à CPCJ de Aveiro foram, por ordem decrescente, efectuadas pelos
Estabelecimentos de Ensino com 25, as Instituições de apoio à Criança e ao Jovem, com 21, os
Estabelecimentos de Saúde com 20,

os pais, com 17, as Autoridades Policiais e a própria

Comissão, em ex-aequo, com 9, respectivamente.
Os Projectos, a Comissão Local de Acompanhamento do RSI, a Segurança Social, o Instituto de
Reinserção Social e os Próprios continuam a indicar valores pouco ou nada significativos.
2. CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS/JOVENS POR IDADE/SEXO
Idade

M

F

T

0-2

13

11

24

3-5

9

14

23

6-9

10

13

23

10-12

12

7

19

13-15

17

24

41

16-17

2

2

4

18-20

2

3

5

74

139

Total:

64
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Relativamente à caracterização das crianças e jovens por idade, constata-se que o maior
número de participações regista-se nas faixas etárias dos 13-15 anos, com 41 participações,
dos 0-2, dos 3-5 anos e dos 6-9 anos, apresentando-se nestas idades valores idênticos, com 23
participações, respectivamente.
A distribuição das crianças e jovens pelas restantes faixas etárias mantém-se semelhante ao ano
anterior, excepto pelo facto de existirem 7 processos abertos referentes a jovens de
maioridade.
No que respeita ao género, verifica-se, no geral, um maior índice de crianças do sexo
feminino, na faixa etária dos 13-15 anos, com 24 situações, dos 6-9 e dos 3-5 anos com 13 e
11 situações, respectivamente, situação à qual não é alheia a prevalência da população infantil
e juvenil feminina, existente no Concelho de Aveiro.
É, também, na faixa etária dos 13-15 anos que se constata um maior número de participações
referentes a crianças do sexo masculino, com 17 situações, seguida da faixa etária dos 0-2, e
6-9 anos, com 12 situações, em ex-aequo.

3. GRAU DE ESCOLARIDADE/TIPO DE ENSINO
40
35
30

38

Sem Escolaridade
Pré-Escolar
1º Ciclo Completo
2º Ciclo Completo
3º Ciclo Completo
Ensino Secundário Completo

38
32

25
20

25

15
10

5

5

1

0

Frequência Ensino Superior
0

1

Relativamente à escolaridade das crianças e jovens, verifica-se que 38 crianças/jovens possuem
o 1º Ciclo do Ensino Básico, seguidas de 38 sem escolaridade, 32 que frequentam o Pré-Escolar,
aferindo-se esta predominância face à idade das crianças e jovens em acompanhamento.
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4. MOTIVOS DA INTERVENÇÃO DA CPCJ/PROBLEMÁTICAS

48

50
40
30

20

20

9

10

19

16
8

6

10
2

1

0
1
Abandono

Negligência

Abandono Escolar

Maus Tratos Físicos

Maus tratos psicológicos/abuso emocional

Abuso Sexual

Exposição a modelos de comportamentos desviantes

Prática de facto qualificado como crime

Uso de Estupefacientes

Problemas de saúde

No que concerne aos motivos de intervenção, é manifesto o número elevado de participações
referentes a situações de “Negligência”, destacando-se com 48, seguido de 20 relativas a
situações de Abandono Escolar.
Os “Maus tratos psicológicos” são, ainda, uma evidência, estando representadas com 19
participações, seguidas com 16, respeitantes a “Exposição a modelos de comportamento
desviantes”.
De salientar que esta CPCJ não interveio em situações ligadas à prostituição infantil nem
pornografia infantil.

5. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FAMILIAR DA CRIANÇA

11%

2%

1%

86%

Família biológica (mãe e pai)

Família com relação de parentesco

Família sem relação de parentesco

Criança/Jovem a cargo de si próprio
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Reportando ao meio familiar da criança, constata-se que a maioria das sinalizadas - 119, ou
seja, 86%, estão integradas em famílias biológicas e apenas 15 crianças/jovem, o
correspondente a 11%, integradas em Família com Relação de Parentesco.
Pode-se concluir pela análise desta tabela, que é no seio da família nuclear que se regista a
maioria das situações de perigo que legitimam a intervenção da CPCJ de Aveiro.

6. TIPOLOGIA DO AGREGADO FAMILIAR
Tipo de agregado

Total
Com filhos

45

Família Nuclear

Sem filhos

3

Família

Feminina

45

Monoparental

Masculina

4

Família Reconstituída

14

Família Alargada

23

Família Adoptiva

0

Família de Acolhimento

1

Centro de Acolhimento

4

Criança/Jovem vivendo sozinha

0

TOTAL

139

A confirmar o tipo de agregado no qual as crianças se encontram inseridas, verifica-se um
número maior de crianças, 45, integradas em com filhos e 3 em Famílias Nucleares Sem Filhos.
São, também, significativas as 45 situações de crianças/jovens integrados em femininas, e 3
em Famílias Monoparentais Masculinas. Salienta-se, ainda, a existência de 23 crianças inseridas
em Família Alargada.

7. COMPOSIÇÃO ETÁRIA DO AGREGADO
Idade

M

F

T
3

<15

0

3

15-18

2

1

3

19-24

6

15

21

25-34

20

41

61

35-44

31

56

87

45-54

14

11

25

55-64

4

2

6

>65

1

1

2

Total:

77

130

207
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Mulheres
Homens
Total

<15

15-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

Analisando a composição etária do agregado, facilmente se constata a existência de um maior
número na faixa etária dos 35-44 anos e dos 25-34 anos, com

87 e 61 situações,

respectivamente. A faixa dos 19-24 anos e dos 45-54, apresenta-se com números aproximados,
20 e 25 respectivamente.
No que respeita ao género, verifica-se, no geral, um maior índice no sexo feminino,
apresentando um total de 130 casos.
8. ESCOLARIDADE DO AGREGADO FAMILIAR

120

109

100
Sem Escolaridade

80

Sabe Ler e Escrever
1º Ciclo Completo

60

2º Ciclo Completo

50

3º Ciclo Completo
Ensino Secundário Completo

40

Curso de Formação Profissional
Bacharelato/Curso Superior

21
20

7

10

3

3

5

0
Relativamente à escolaridade do agregado familiar da criança, prevalece o 1º Ciclo Completo,
apresentando-se com 109 casos, o que se traduz numa ausência de qualificação. De seguida,
com 49, destaca-se o 2º ciclo completo seguido do 3º ciclo completo com 21 situações.
De salientar a existência de 5 situações com Bacharelato/Curso Superior.
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9. RENDIMENTOS/SITUAÇÃO PERANTE O TRABALHO
140
120

116

Rendimento do trabalho
Pensão (social, invalidez, sobrevivência)

100

Subsídio de desemprego
Rendimento social de Inserção

80

Bolsa de formação

60
40
20

Subsídios Eventuais

42

Rendimentos (mobiliários e imobiliários)

24
6

Outros Rendimentos

9

6

2

0

Sem Rendimentos

3

0

1

A maioria dos agregados familiares da criança/jovem vivem do rendimento do trabalho,
apresentando-se com 116 casos. Significativas são as 42 situações em que se verifica não
existirem rendimentos, podendo ser considerado este número relevante ao nível do
acompanhamento dos processos de promoção e protecção.
10. LOCAL DE RESIDÊNCIA DAS CRIANÇAS E JOVENS, POR FREGUESIA

Freguesia

Nº

Glória

37

Vera Cruz

16

Santa Joana

14

Oliveirinha

10

S. Bernardo

6

Aradas

8

Nariz

1

Cacia

7

Eirol

3

Requeixo

2

Esgueira

27

Eixo

5

S. Jacinto

1

Nª. Sr.ª. de Fátima

2

Outra

0

40
35

Glória
Vera Cruz
Santa Joana
Oliveirinha

37

30
25

S. Bernardo
Aradas
Nariz
Cacia
Eirol

27

20
15
10
5
0

16

14
10 6

8

7
1

3
1

2

5 1

2

Requeixo
Esgueira
Eixo
S. Jacinto
Nª. Sr.ª. de Fátima
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As crianças e jovens sinalizados à CPCJ de Aveiro, são maioritariamente residentes nas
Freguesias da Glória, Esgueira, Vera Cruz e Oliveirinha, as quais apresentam 37, 27,16 e 14
situações, respectivamente. De referir, que esta prevalência foi já evidente em anos
anteriores, sendo que deverá ser considerada tal relevância, pelo facto de nestas freguesias se
encontrar identificada a incidência de problemas sociais.
11. INTERVENÇÃO EFECTUADA
Medidas de promoção e protecção aplicadas
Sexo/N.º

Medidas aplicadas

M

F

Total

Apoio Junto dos Pais

13

12

25

Apoio junto de outro familiar

4

4

8

Apoio à criança/jovem

1

0

1

Confiança a pessoa idónea

0

0

Acolhimento familiar

0

0

0

Acolhimento institucional

0

2

2

Total:

14

13

36

12

12
10
8

Sexo masculino

6

4

Sexo Feminino

4

4
1

2

2
0

0

0
Apoio junto dos
pais

Apoio junto de
outro familiar

Apoio à
criança/jovem

Acolhimento
institucional

No que respeita às medidas de promoção e protecção aplicadas pela CPCJ de Aveiro, em 2005,
constata-se que as medidas em meio natural de vida assumem a maior predominância. Assim,
constata-se que a Medida de Apoio Junto dos Pais, apresenta um valor total de 25 situações,
seguida da Medida de Apoio Junto de Outro Familiar com 8.

Actividade desenvolvida: Funcionamento da Comissão Alargada
Descrição: Constituem competências da Comissão Alargada a implementação de acções de
promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem,
tendentes à sensibilização e mobilização da sociedade civil, para a organização de projectos e
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respostas sociais inovadoras, destinadas à infância e juventude. A Comissão de Protecção, na
modalidade alargada funcionou através de Plenários e dos Grupos de Trabalho Temáticos, a
seguir descriminados:
Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Alargada
ACTIVIDADES DA COMISSÃO ALARGADA

Total

1. REUNIÕES ORDINÁRIAS EM PLENÁRIO DA COMISSÃO ALARGADA

6

2. Reuniões de Grupos de Trabalho Temáticos
- Comemorações Dia da Criança
- Plano de Actividades 2005
- Rede Social - Conselho Local de Acção Social e Núcleo Executivo do CLAS Núcleo executivo do CLAS

1
2
21

- Projecto “RIA”

2

- Projecto “Conhecer para Valorizar”

3

- Projecto “Íris”

3

- Absentismo/abandono escolar

1

- Universidade de Aveiro

4

- PETI- PIEF

6

- Campos de Férias – Encaminhamento de crianças/jovens

2

- Educação Parental

1

- Acolhimento Familiar

2

- Acção de Formação para Técnicos

5

- Agenda 21 Escolar

4

3. Reuniões com Escolas e/ou Pré-Escolas
- Reunião com Jardim Infância do Conservatório

2

- Reunião com EREE

2

4. Dinamização Acções de Promoção dos Direitos das Crianças
- Dia Mundial da Criança

1

- V Aniversário da Casa Municipal da Juventude

1

- Teatralizações

2

- Comemoração Dia Mundial da Família – jogos sensibilização, ateliers exp. plástica

1

Em plenário, a Comissão Alargada, reuniu 6 vezes, com as seguintes ordens de trabalho:
- Elaboração do Relatório de Actividades da CPCJ de 2004 e apresentação e debate do
Plano de Acção da CPCJ para 2005;
- Apresentação sumária das Conclusões do Encontro Anual de Avaliação da Actividade das
CPCJ em 2005;
- Apresentação e Análise do Relatório de actividades referente à evolução processual
referente ao 1º semestre de 2005;
- Apresentação do Relatório da Actividade desenvolvida pela CPCJ em 2005, Plano de
Acção para 2006 e da proposta de alteração ao Regulamento Interno.
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Os Grupos de Trabalho Temáticos da Comissão Alargada organizam-se em diversas áreas,
através de sub-grupos:
Rede Social
- Participação nas 6 reuniões Plenárias do Conselho Local de Acção Social e nas 15 do Núcleo
Executivo do CLAS, tendo em vista a implementação do Plano de Desenvolvimento Social do
Concelho e Plano de Acção para 2005.
Abandono e Absentismo Escolar
- Participação nas reuniões de acompanhamento da turma de alunos integrados no PIEF, no
âmbito do PETI – Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil e
a Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de S. Bernardo;
- Participação no Encontro temático “Integração escolar da Etnia Cigana”, promovido pela
Cáritas Diocesana de Aveiro, no âmbito do Projecto Novas Sendas, no dia 14.10.2005;
- Participação como oradores na Acção de Sensibilização sobre Abandono e Absentismo Escolar
promovida pela Delegação Distrital de Aveiro da Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito do
Projecto “Conhecer para Valorizar”, no dia 30.09.2005;
Colaboração com a Divisão de Acção Social
- Participação nas Comemorações do Dia Internacional da Família, com a dinamização de atelier
sobre os Direitos das Crianças no dia 15/05/05;
- Participação nas reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho da “Agenda 21 Escolar”,
nomeadamente, destinadas à elaboração do Guia para Agenda 21 Escolar e no Fórum de
Implementação da “Agenda 21 Escolar”.
Seminários e Encontros
- Participação no Encontro Anual de Avaliação da Actividade desenvolvida pelas CPCJ´s,
realizado nas Caldas da Rainha, nos dias 17 e 18 de Novembro.
Campos de Férias, Actividades Lúdico-Pedagógicas e Dias Comemorativas
- Participação nas comemorações do “VI Aniversário da Casa Municipal da Juventude”,
nomeadamente, através da dinamização de atelier sobre os Direitos das Crianças e da
realização de actividades de expressão plástica;
- Divulgação e sensibilização para a participação de crianças e jovens provenientes de contextos
sociais desfavorecidos nos “Campos de Férias 2005” e “Verão 2005” promovidos pela Divisão de
Juventude da Câmara Municipal de Aveiro;
- Preparação e organização da Festa de Natal, realizada no dia 17 de Dezembro.
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Acolhimento Familiar
- 2 reuniões com o grupo de trabalho temático Acolhimento Familiar, tendo em vista a definição
e priorização de questões no âmbito da referida temática;
Pareceres Técnicos
- Elaboração de 2 pareceres no âmbito das candidatura apresentadas ao “Programa Ser
Criança”, designadamente, Projecto “Íris” e Projecto “Construir Espaços e Vozes de Cidadania
na Periferia das Cidades e da Infância” da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e da
Universidade de Aveiro, respectivamente;
- Estabelecimento de parcerias no âmbito das candidaturas ao programa PROGRIDE,
designadamente, nos Projectos “RIA – Rede de Intervenção de Aveiro” e “Malmequer, Bem me
Quer”, do Centro Social de Azurva e do Centro Social e Paroquial da Vera Cruz,
respectivamente.
Parceria com o Projecto RIA:
- 2 reuniões para apresentação de situações para encaminhamento pelo Projecto;
- 1 reunião para operacionalização da colaboração a prestar na execução do Sistema de Apoio
Integrado à Escolaridade e às Acções de Formação Parental.
Acção: Apoio Aos Estudantes Dos PALOP
Descrição: A atribuição do apoio ao nível alimentar aos alunos dos PALOP é concretizada
anualmente, tendo por base as condições superiormente fixadas, designadamente, a frequência
do Ensino Superior Público em Aveiro, a condição de Não Bolseiro e a condição de Elegibilidade.
Durante o ano de 2005, além de se ter terminado o processo de selecção dos alunos a apoiar
para o ano lectivo de 2004/05, começou-se, igualmente, o processo de selecção para o ano
lectivo de 2005/06. Neste âmbito, foram realizadas as seguintes acções:
- Integração de dois alunos na listagem de alunos dos PALOP a apoiar ao nível alimentar, por
esta Autarquia, durante o ano lectivo de 2004/05, em substituição de outros dois alunos que
deixaram de usufruir do apoio,
- Atendimento aos alunos e entrega das senhas para o mês de Dezembro de 2004 e para os
meses de Janeiro a Agosto de 2005,
- Preparação do processo de atribuição do apoio ao nível alimentar aos alunos dos PALOP, para
o ano lectivo de 2005/06,
- Recolha da informação e avaliação dos pedidos dos alunos, e posterior elaboração de proposta
para deferimento por parte do executivo camarário.
- Atendimento aos estudantes e entrega da declaração de Setembro e das senhas para os meses
de Setembro a Dezembro de 2005.
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Provisoriamente, face à falta de informações por parte das Embaixadas, nomeadamente, em
relação à condição de não bolseiro por parte dos alunos, e até Dezembro, foram apoiados 34
alunos.
Total de pedidos

62

Alunos a apoiar

34

Alunos a excluir

28

Alunos bolseiros

7

Alunos não elegíveis

15

Alunos não inscritos na Universidade

2

Alunos que não fizeram pedido

2

Alunos estudantes fora de Aveiro

2

15

2 2

2

11

60

32

30

Total de pedidos

Alunos a apoiar

Alunos a excluir

alunos bolseiros

alunos não elegíveis

alunos não inscritos na Universidade

alunos que não fizeram pedido

alunos estudantes fora de Aveiro

Quadro e Gráfico 1 - Situação em 2005/06
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INTERVENÇÃO SÓCIO-COMUNITÀRIA
Acção: Gabinete de Intervenção Local (GIL)
Descrição: Acompanhamento Psicológico e Aconselhamento, aos seguintes níveis:
- Individual, a crianças e adultos residentes na Urbanização de Santiago;
- Acompanhamento familiar e individual, no âmbito de 5 Acordos de Promoção e de Protecção
celebrados com a CPCJ de Aveiro, aos quais o GIL presta Apoio Técnico;
- Atendimento aos munícipes residentes na Urbanização de Santiago;
- Realização de visitas domiciliárias, no âmbito da articulação com a Divisão de Habitação
Social;
- Participação em reuniões na Escola EB 2, 3 de S. Bernardo, no âmbito do acompanhamento
efectuado aos alunos que frequentaram o PIEF.
- Participação na realização de reuniões com as entidades que intervêm na Urbanização de
Santiago, no sentido de partilhar informações e solucionar problemas, em parceria;
- Participação na reunião realizada no Jardim de Infância de Santiago, com as entidades que
intervêm na urbanização, promovida pela Divisão de Educação, no sentido de promover a
integração das crianças pertencentes aos agregados familiares beneficiários de R.S.I. no
prolongamento do pré-escolar;
- Realização de duas reuniões na Escola EB 2, 3 João Afonso de Aveiro, a fim de proceder à
recolha e sistematização de informação diagnóstica e parecer sobre o acompanhamento
efectuado a 3 menores, tendo em vista a solicitação apresentada de atribuição do subsídio de
ensino especial.
- Participação numa reunião promovida pela Casa Municipal da Juventude com o objectivo de
debater a necessidade de criação e dinamização de um Gabinete Municipal na Casa Municipal da
Juventude - Gabinete de Apoio ao Jovem.
Síntese da Actividade desenvolvida pelo GIL:
Dias de Atendimento
22

N.º de Atendimentos
70

Tab. 1 – dias de atendimento e n.º de atendimentos realizados de Março a Dezembro de 2005.
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Gráfico 1 – Problemáticas atendidas no G.I.L.

4

Reuniões Interserviços

10

Reuniões com as
Escolas

Gráfico 2 – Participação em reuniões

INTERVENÇÂO COM GRUPOS VULNERÁVEIS
Acção: Projecto “Agir para Inserir”
Descrição: Preconiza o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas de carácter social que
visam a reabilitação e inserção da população de Arrumadores de Automóveis e/ou outros
indivíduos que se encontrem em situação de grave exclusão social.
O Projecto tem como objectivos gerais: Despistar situações de risco relacionadas com o
consumo de substâncias potenciadoras de dependências física e psicológica;
- Enquadrar social e profissionalmente indivíduos que utilizam o espaço público, recebendo
valores pecuniários em troca da ajuda no estacionamento de veículos, nos parques da cidade de
Aveiro.
Constituem objectivos específicos: - Caracterizar a população-alvo;
- Operacionalizar respostas para a integração social e profissionalmente destes indivíduos;
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- Promover a criação de espaços de convívio;
- Dinamizar acções de sensibilização e encaminhamento para programas de desintoxicação.
As Entidades Parceiras são: o CAT de Aveiro; Florinhas do Vouga; Cáritas Diocesana de Aveiro;
Centro de

Saúde; P.S.P.; C.S.P. Vera-Cruz; Junta de Freguesia da Vera-Cruz; Junta de

Freguesia da Glória; CARDA; CDSS de Aveiro.
Caracterização do Tipo de Apoio Prestado
Alimentar - Senhas para refeições na Cozinha Social e distribuição de géneros
Médico-Sanitário: Marcação de consultas médicas e realização meios auxiliares de diagnóstico
Económico: Emissão de documentação, transportes, medicação e pagamento de despesas diversas
Alojamento: pagamento de quarto em pensão e/ou colocação em Centro de alojamento
Higiene: Disponibilização de instalações sanitárias
Vestuário: Disponibilização de roupa e calçado
Acções de Sensibilização/encaminhamentos
Tratamentos/ Desintoxicações
Marcações de Consultas Médicas
Regularização de Documentação
Propostas de Emprego

Da avaliação do Projecto “Agir para Inserir”, salientam-se os seguintes aspectos positivos:
- Permitiu a aproximação a um grupo de indivíduos que se encontram em grave exclusão social
e com redes de suporte deficitárias;
- Potenciou a participação de diversas entidades públicas e privadas na execução de respostas
às necessidades constatadas;
- Contribuiu para o aumento da consciência social das instituições em geral;
- Constitui um ponto de partida para a criação de novas respostas sociais a grupos vulneráveis.
Relativamente às fragilidades/vulnerabilidades do Projecto destacam-se:
- Elevada Mobilidade dos indivíduos;
- Factores favorecedores do aumento do nº de indivíduos,
- Reforço positivo que se confere à actividade devido à contínua entrega de valores pecuniários,
por parte do cidadão;
- Não licenciamento da actividade.
Actividade desenvolvida : No âmbito Projecto “AGIR PARA INSERIR”, foram desenvolvidas
em parceria as seguintes actividades/objectivos:

Reuniões de Parceiros e de Equipas Técnicas
- Reunião com todos os Parceiros do Projecto para apresentação das actividades desenvolvidas em 2004 e
debate sobre os resultados obtidos e a prossecução do mesmo e estratégias a implementar, realizada no
dia 22 de Março.
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- Reunião com alguns dos representantes das entidades intervenientes no Projecto, designadamente, CMA
(através da DAS e Divisão de Saúde Pública), Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas do Vouga, Centro
Local de Apoio ao Imigrante do C.S. Paroquial da Vera Cruz, Associação de Apoio ao Imigrante, Centro de
Saúde de Aveiro e Cáritas Diocesana de Aveiro, para avaliação das possibilidades de encaminhamento e
acompanhamento dos Arrumadores de Automóveis com nacionalidade estrangeira, realizada no dia 29 de
Março à tarde.
- Reunião com o CAT e representante da Comunidade Terapêutica Convívios Fraternos para avaliação da
situação clínica e social de utente integrado naquela Comunidade, tendo em vista a definição e/ou
redefinição do seu Projecto de Vida e articulação entre estes Serviços, realizada em 29 de Março de
manhã.
- Reunião com a Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas do Vouga, Associação de apoio ao Imigrante e
Imigrantes de Leste para auscultação dos indivíduos sinalizados e proposta de realização de diligências
(encaminhamento para apoio ao alimentar, alojamento, vestuário, emissão/renovação de documentos e
avaliação da possibilidade Retorno Voluntário daqueles, realizada no dia 5 de Abril, donde resultou um
pedido de retorno voluntário.
- Reunião com Jornalista do Diário “Público” para avaliação da possibilidade de realização de uma
entrevista com utente do Projecto “Agir para Inserir”, cuja intervenção fosse considerada ”caso de
sucesso”, pelo que acordado solicitar a colaboração da Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas do
Vouga para identificação do referido utente, realizada em 9 de Maio.
- Reunião com Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas do Vouga para avaliação e definição de pontos
de intervenção e parceria no âmbito da candidatura a apresentar ao Programa PROGRIDE – Medida 2.,
tendo sido perspectivada a cedência de espaço por parte da CMA, para a sede do Projecto, realizada em 22
de Junho.
- Reunião com Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas do Vouga para reavaliação da intervenção
conjunta no âmbito da candidatura ao Programa PROGRIDE – Medida 2. e face ao pedido de colaboração
efectuado à CMA para cedência de espaço, realizada em 5 de Julho.
- Reunião com Vereação do Pelouro de Acção Social, Técnicas da DAS, Polícia Municipal e PSP para
equacionar a realização de rondas pelos parques de estacionamento da cidade de Aveiro, em colaboração
com as duas autoridades policiais. Debate quanto à possibilidade de colocação de zelador da CMA no
Parque de estacionamento “Paula Dias”, para dissuasão, da prática da actividade de Arrumadores de
Automóveis.
- Reunião com Técnicas da DAS, Polícia Municipal e PSP para avaliação e definição de estratégias no
âmbito das rondas a efectuar numa perspectiva de futuras intervenções, realizada em 7 de Outubro.
Deslocações e Diligências Várias
- Deslocação ao Edifício da Empresa de Pescas de Aveiro com a Equipa de Intervenção de Rua das Florinhas
do Vouga, Centro Local de Apoio ao Imigrante do C.S. Paroquial da Vera Cruz; Polícia Municipal e
Associação de Apoio ao Imigrante, com o objectivo de proceder à actualização da identificação dos
ocupantes do referido edifício. Levantamento das condições do Edifício tendo em vista um eventual pedido
de demolição e/ou gestão administrativa pela autarquia, realizada em 30 de Março.
- Deslocação ao Parque de Estacionamento da UA com a Associação de Apoio ao Imigrante, onde foi
estabelecido o contacto com 5 indivíduos - Imigrantes de Leste, com os quais se efectuou uma marcação
de diligências de acompanhamento.
- Deslocação ao Porto Comercial de Aveiro com a Associação de Apoio ao Imigrante para estabelecimento
de contacto com a entidade patronal de um imigrante de leste, recolha de documentação de identificação
e avaliação da possibilidade de readmissão. Tendo o proprietário da embarcação de pesca mostrado
disponibilidade para readmissão do referido indivíduo, diligências realizadas a 8 de Abril.
Articulação com Entidades/Serviços
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- Disponibilização à Polícia Municipal de listagem dos Arrumadores de automóveis sinalizados para proceder
à identificação daqueles que ainda se encontram a exercer a actividade, efectuada em 11 de Abril.
- Marcação de entrevista na Organização Internacional das Minorias para início do processo de Retorno
Voluntário para Imigrante de Leste em situação de permanência ilegal.
- Articulação com a Cáritas Diocesana e com o Centro Local de Apoio ao Imigrante do C.S. Paroquial da
Vera Cruz, diligências realizadas em 20 de Abril.
- Foram efectuadas diversos contactos com a IPSS Florinhas do Vouga e Câmara Municipal de Aveiro – DAS e
DPGOM - Serviço de Engenharia, no sentido de dar cumprimento à apresentação de candidatura do
Projecto GARE. Tendo a CMA, no âmbito do Acordo de Parceria, formalizado a sua colaboração ao nível da
cedência das instalações sitas na Rua Dr. João de Moura, nº 8 – Aveiro – propriedade da REFER, diligências
realizadas em Agosto.
- Estabelecimento de contactos com diversas instituições com valências de lar residencial e formação
profissional, tendo em vista a reintegração de um utente saído de Comunidade Terapêutica, no mês de
Agosto.
- Solicitação da colaboração da Cáritas Diocesana de Aveiro para apoio ao nível de alojamento em quarto
de pensão para o jovem em questão, no mês de Agosto.
Acompanhamento Técnico
Acompanhamento de utente a consulta no CAT, realizado em 12 de Abril.
- Deslocação à Organização Internacional das Minorias - Lisboa, para realização de entrevista de Imigrante
de Leste e consequente emissão de documentos pela Embaixada da Bielorússia em Paris, tendo em vista o
processo de Retorno Voluntário, realizada em 26 de Abril.
- Acompanhamento de utente a consulta no CAT, realizado em 17 de Maio
- Acompanhamento de utente a consulta no CAT, realizado em 14 de Junho.
- Apoio para a emissão cartão de contribuinte

Síntese das actividades desenvolvidas em Parceria pelo Projecto “Agir para Inserir”

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

3

1

1

1

1

-

1

1

Deslocações e Diligências

2

1

-

-

-

-

-

-

Articulação com Entidades/Serviços

-

3

-

-

3

10

6

-

Acompanhamento Técnico

1

2

1

1

1

1

1

1

Abril

Maio

Reuniões de Parceiros e Equipas Técnicas

Março

Junho

ACTIVIDADES
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CARACTERIZAÇÃO DOS ARRUMADORES DE AUTOMÓVEIS

Problemáticas associadas
25
20
15
10
5
0
1

2

Toxicodependência

alcoolismo

problemas saúde

Tipo de Agregado Familiar
14
Nº de indivíduos

14
12
10
8

4

6

2

4

4

2
0

2

1

2

0

Sozinho

Família Monoparental

Família Reconstituída

Família Nuclear

Família nuclear com irmãos

Pai/mãe + familiares

Outros

Familiares
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Habilitações Literárias
7
Nº indivíduos

6
5
4
3
2
1
0
1º ciclo
incompleto

Nº Indivíduos

1º ciclo
completo

2º ciclo
completo

3º ciclo
incompleto

3º ciclo
completo

Outra

Caracterização por idade (38)

14
12
10
8
6
4
2
0
idade

até 18

19-23

24-29

30-35

36-40

41-45

46-50

51- 65

> de 65

Escalões etários

INTERVENÇÂO COM IDOSOS
Acção: “Projecto Sénior Mais”
Descrição: O projecto “Sénior Mais” tem como objectivos promover um conjunto de iniciativas
que sensibilizem a sociedade para a dos idosos e possam contribuir para a sua valorização da
população idosa numa perspectiva intergeracional e de cidadania activa, fomentando a partilha
de experiências, saberes e o convívio entre os idosos de várias instituições e com a sociedade
em geral. Privilegia a articulação com as diversas Instituições Particulares de Solidariedade
Social, Juntas de Freguesia e Entidades Públicas e Privadas, no sentido de enriquecer a
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iniciativa através do envolvimento de diversos participantes/agentes sociais nas várias acções
programadas.
Neste âmbito, foi desenvolvido um programa de acções e actividades no ano de 2005, em torno
da comemoração de dias festivos e de actividades propostas pelos Presidentes das Juntas de
Freguesia, o qual privilegiou a articulação com as Entidades Públicas e Privadas,
nomeadamente, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e
Associações Locais de variada ordem, no sentido de enriquecer a iniciativa, envolvendo o maior
número de participantes nas diversas iniciativas programadas, através da:
- Realização de reuniões com os Presidentes de Junta de Freguesia, com o objectivo de
apresentar o Projecto e planificar as actividades a realizar em cada freguesia.
Entidades

Datas

Participantes

Junta de Freguesia da

04.02.05

JF e CMA

Vera Cruz

13.07.05

Junta de Freguesia de

04.02.05

JF, CMA, Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira e

Esgueira

24.05.04

Centro Social de Esgueira

Junta de Freguesia de

07.02.05

JF, CMA, Rancho Folclórico das Lavradeiras de Sarrazola, Rancho

Cacia

11.05.05

Folclórico da Casa do Povo de Cacia, Escola Etnográfica da Casa do

14.07.05

Povo de Cacia e Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe

17.08.05
Junta de Freguesia de

09.02.05

Eixo

04.05.05

JF e CMA

19.05.05
Junta de Freguesia de

14.02.05

JF e CMA

Junta de Freguesia de

15.02.05

JF, CMA, Centro de Formação e Cultura Costa do Valado, Santa Casa

Oliveirinha

10.03.05

da Misericórdia de Aveiro e Centro Infantil da Casa do Povo de

02.05.05

Oliveirinha; Associações Locais, designadamente, APROCID,

09.05.05

PROQUINTÃS, NAT – Núcleo de Amigos da Terra e escola EB 2,3 Castro

Nariz

Matoso
Juntas de Freguesia da

15.02.05

Glória e Eirol

04.03.05

JF’s, CMA e Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Eirol

23.03.05
Junta de Freguesia de

16.02.05

Aradas

07.05.05

Junta de Freguesia de

18.02.05

São Jacinto

23.08.05

Juntas de Freguesia de

24.02.05

Nariz, Nossa Senhora de

01.04.05

Fátima e Requeixo

06.05.05

IPSS – Instituições

14/11/05

JF, CMA e Associação Casa Mãe de Aradas
JF e CMA
JF, CMA e Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima

CMA, Centro Comunitário da Vera Cruz, Centro de Formação e

Particulares de

Cultura da Costa do valado, Florinhas do Vouga, Fundação CESDA,

Solidariedade Social

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Centro Social Santa Joana
Princesa, Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira,
Patronato Nossa Senhora de Fátima, Centro Social de São Bernardo,
Associação de Melhoramentos de Eixo e Centro Social de São Jacinto

Quadro 1 – Data de realização das reuniões com os Presidentes de Junta.
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- Divulgação das diversas actividades planeadas no âmbito do referido Projecto junto das IPSS e
Juntas de Freguesia do Concelho e população em geral.
- Realização das seguintes acções
1. Curso de Técnicas Informáticas, no dia 11 de Janeiro, dirigido a um grupo de 13 idosos, da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, em parceria com o Programa Aveiro Digital;
2. Curso de Técnicas Informáticas, no dia 05 de Abril, dirigido a um grupo de 11 idosos da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, em parceria com o Programa Aveiro Digital;
3. Dia Mundial da Floresta e do Dia Mundial da Poesia, no dia 21 de Março, no Estádio
Municipal de Aveiro, organizados em parceria com a Junta de Freguesia de Esgueira. Contou
com diversas actividades, nomeadamente, ateliers diversos, jogos tradicionais e de mesa,
mural, canto de leitura, exposição dos trabalhos do concurso “As árvores e as palavras”, aula de
ginástica e recital de poesia, nas quais participaram 400 pessoas.
4. Dia Nacional dos Moinhos e do Dia Mundial da Saúde, no dia 07 de Abril, em Oliveira de
Azeméis, dirigida à população de São Jacinto, e que contou com a presença de 40 pessoas,
tendo incluído uma visita ao Moinho da Salgueirinha, pic-nic no Parque La Salete e uma ida à
Dancetaria Atrium.
5. “Dia da Terra”, no dia 23 de Abril, no Campo de Futebol Mocidade Desportiva Eirolense, em
parceria com a Junta de Freguesia de Eirol, através da dinamização de ateliers diversos, jogos
tradicionais e de mesa, realização de dois jogos de futebol, infantil e sénior, almoço e lanche
partilhado que culminou com a actuação do Grupo Musical “Contratempo”. A iniciativa contou
com a participação de cerca de 250 pessoas.
6. “Dia Nacional do Folclore”, no dia 28 de Maio, no Largo da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, em parceria com as Juntas de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
Requeixo e Nariz, e Entidades locais, designadamente, o Centro Social Paroquial Nossa Senhora
de Fátima e o Museu Etnográfico de Requeixo, através da realização de exposição etnográfica
relativa aos utensílios e trajes utilizados no passado, nas referidas freguesias. Desenvolveramse, igualmente, ateliers diversos, trabalho de bordadeiras e cesteiros ao vivo, realização de
jogos tradicionais, terminando o convívio com a actuação de diversos ranchos folclóricos. A
iniciativa contou com a participação de cerca de 300 pessoas.
7. Realização de Passeios pela Ria de Aveiro com a população sénior das freguesias do
Concelho de Aveiro da Glória, com almoço convívio na Casa Abrigo, em São Jacinto. Estas
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iniciativas tiveram elevada participação, a qual pode ser confirmada pelos dados constantes no
quadro seguinte:
Quadro 2 – Datas das Deslocações a São Jacinto
Freguesia

Datas

Nº de Participantes

Glória

02/06/05

88

Esgueira

14/06/05

137

Eixo

15/06/05

52

Eirol

16/06/05

98

Cacia

27/06/05

152

Aradas

06/07/05

78

Nª Srª Fátima e Requeixo

07/07/05

87

Nariz

08/07/05

111

Oliveirinha

1207/05

160

Total

963

8. “Dia de Santo António”, no dia 11 de Junho, no Largo da Feira de Oliveirinha, em parceria
com a Junta de Freguesia de Oliveirinha, IPSS e demais entidades locais, através da realização
das “Marchas de Santo António e lanche partilhado. A iniciativa contou com a participação de
cerca de 250 pessoas.
9. “Dia de São Pedro”, no dia 01 de Julho, no Largo Coração de Maria e no Largo Acácio Rosa,
em parceria com a Junta de Freguesia de Aradas, IPSS e demais Entidades locais, através da
realização uma sardinhada e marchas populares, respectivamente. A iniciativa contou com a
participação de cerca de 600 pessoas.
10. Actividade designada “Animar para Recordar”, no dia 20 de Julho, no Rossio, em parceria
com a Junta de Freguesia da Vera Cruz e IPSS locais, através da recriação de festas e romarias
na Vera Cruz, da demonstração e jogo de petanca e ateliers diversos, tendo culminado com
baile e lanche convívio. A actividade contou com a participação de cerca de 250 pessoas.
11. “Dia dos Avós”, no dia 26 de Julho, no Parque da Balsa, Eixo, em parceria com a Junta de
Freguesia de Eixo, IPSS e demais entidades locais, através da realização de ateliers diversos,
jogos tradicionais, actuações ao nível de teatro, dança e música, aula de ginástica para idosos e
para as crianças, desfile de moda, baile e lanche. A iniciativa contou com cerca de 500 pessoas.
12. “Cacia e as suas Tradições”, no dia 17 de Setembro, no Largo da Junta de Freguesia, em
parceria com a Junta de Freguesia de Cacia e Entidades Locais, através da realização de
ateliers diversos, rastreios de factores de risco, jogos tradicionais, actuação de ranchos locais,
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mostra gastronómica, desfolhada e arraial. A iniciativa contou com a participação de cerca de
250 pessoas.
13. “Dia Mundial do Turismo”, no dia 27 de Setembro, em parceria com a Junta de Freguesia
de São Jacinto, através da realização de visita à Base Militar de São Jacinto, ateliers diversos,
almoço partilhado, aula prática de sobrevivência, actuação dos utentes do Centro Social e
Paroquial de São Jacinto, culminando com um lanche convívio e baile. A iniciativa contou com a
participação de cerca de 70 pessoas.
14. Realização de 6 Sessões de Informação, intituladas “Alimentação em Geriatria”,
dirigidas à população Sénior e às Técnicas das Instituições com responsabilidade na compra e
confecção de refeições. A iniciativa foi realizada em parceria com a Divisão de Saúde Pública,
no âmbito do desenvolvimento de um Estágio Profissional na área de nutricionismo.
As sessões decorreram nas Juntas de Freguesia de Cacia, Eixo, Glória, nos dias 28, 29 e 30 de
Novembro, respectivamente, e Oliveirinha, São Bernardo e São Jacinto, nos dias 5, 6 e 7 de
Dezembro, tendo contado com as presenças de 7, 30,15 e 25, 35 e 10 participantes, em cada
uma das referidas freguesias, respectivamente.
Acções

Data

Local

IPSS

Juntas
Freguesia

Curso de Técnicas Informáticas

11/01/05

Aveiro – Montra Digital

1

-

Total
Particip
.
13

Dia Mundial da Poesia
Dia Mundial da Floresta
Dia Nacional dos Moinhos
Dia Mundial da Saúde
II
Curso
de
Técnicas
Informáticas
Dia da Terral

21/03/05

12

2

400

07/04/05

Estádio Municipal de
Aveiro
Oliveira de Azeméis

1

1

40

05/04/05

Aveiro –Montra Digital

1

-

11
250

23/04/05

Eirol

2

3

Dia Nacional do Folclore

28/05/05

Nossa Senhora de Fátima

4

3

300

Dia de Santo António

11/06/05

Oliveirinha

5

2

500

Dia de São Pedro

01/0705

Aradas

1

1

500

“Animar para Recordar”

20/07/05

Vera Cruz

11

1

280

Dia dos Avós

26/07/05

Eixo

14

-

500

Deslocações a São Jacinto

São Jacinto

- Glória

02/06/05

São Jacinto

-

1

88

- Esgueira

15/06/05

São Jacinto

-

1

137

- Eixo

16/06/05

São Jacinto

-

1

52

- Eirol

17/06/05

São Jacinto

-

1

98

- Cacia

24/06/05

São Jacinto

-

1

152

- Aradas

06/07/05

São Jacinto

-

1

78

- Nossa Senhora de Fátima

07/07/05

São Jacinto

-

1

87

- Requeixo

08/07/05

São Jacinto

-

1

111

- Oliveirinha

12/07/05

São Jacinto

-

1

160

“Cacia e as suas Tradições”

17/09/05

Cacia

1

1

250

Dia Mundial do Turismo

27/09/05

São Jacinto

4

1

70

Acção
de
Formação
“Alimentação em Geriatria”

28/11/05

Cacia

-

-

7

29/11/05

Eixo

-

-

30
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Festa de Natal

30/11/05

Glória

-

-

15

05/12/05

Oliveirinha

-

-

25

06/12/05

São Bernardo

-

-

35

07/12/05

São Jacinto

-

-

10

20/12/05
TOTAL

Glória

15
72

3
27

350
4549

Quadro 3 - Resumo das Acções do Projecto “Sénior Mais” 2005
Actividade

Nº Participantes

Curso de Técnicas Informáticas

13

Dia Mundial da Floresta e Dia Mundial da Poesia

400

Dia Nacional dos Moinhos e Dia Mundial da Saúde

40

II Curso de Técnicas Informáticas

11

Dia da Terra

250

Dia Nacional do Folclore

300

Passeios pela Ria a São Jacinto

963

Dia de Santo António

500

Dia de São Pedro

500

"Animar para Recordar"

280

Dia dos Avós

500

"Cacia e as suas Tradições"

250

Dia Mundial do Turismo

70

Acção de Formação "Alimentação em Geriatria

122

Festa de Natal

350

Total

4549

Quadro 4 - Participação nas Actividades do "Sénior Mais"

Curso de Técnicas Informáticas

400

70
250

122

350 13

11
40
250
300

500

Dia Mundial da Floresta e Dia Mundial
da Poesia
Dia Nacional dos Moinhos e Dia Mundial
da Saúde
II Curso de Técnicas Informáticas
Dia da Terra
Dia Nacional do Folclore
Passeios pela Ria a São Jacinto
Dia de Santo António
Dia de São Pedro

280

963
500

500

"Animar para Recordar"
Dia dos Avós
"Cacia e as suas Tradições"
Dia Mundial do Turismo
Acção de Formação "Alimentação em
Geriatria
Festa de Natal

Gráfico 1 - Participação nas Actividades do "Sénior Mais"
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Acção: Dia Internacional das Famílias
Descrição: A comemoração do Dia Internacional das Famílias desenvolvida no dia 15 de Maio,
teve como principal objectivo sensibilizar a sociedade para a importância que a Família assume
hoje, enquanto motor fundamental de coesão social, e transmissor de valores essenciais como a
igualdade, a tolerância e a partilha de responsabilidades.
Actividade desenvolvida: O programa de actividades contemplou Jogos Gigantes, Actividades
Desportivas / Jogos Tradicionais; Atelier de Azulejo; Trabalhos escolares alusivos à Família;
visitas ao Museu de Aveiro, Ateliers de pintura facial, bolas de malabarismo, cabeças loucas e
esculturas de balões, Ateliers de Encadernação e Cerâmica, Pintura de Mural; visitas à Fábrica
da Ciência Viva, Rastreios de Saúde; Leituras em Família; Conversas sobre a Água; Visitas ao
Eco-Museu Marinha da Troncalhada e ao Museu Etnográfico de Requeixo; Campanha de
sensibilização ambiental; Caça ao Tesouro e Animação Musical - Jazzanova Duo.
A preparação e divulgação das referidas comemorações incluiu:
- A realização de reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesias, a 13 de Abril, a fim de
planear a comemoração do referido dia;
- O estabelecimento de contactos com as diversas entidades, públicas e privadas, solicitando a
colaboração para o desenvolvimento das actividades comemorativas;
- A realização de duas reuniões de programação conjunta com as várias divisões da Câmara no
sentido de promover o enriquecimento e diversificação das actividades propostas através da
colaboração e contributos multidisciplinares;
Acção: Viver Diferente
Descrição: Realização de actividades dirigidas, em particular, à população portadora de
deficiência e à população, em geral, com o objectivo de assinalar a importância da
responsabilidade da sociedade na inclusão das pessoas portadoras de deficiência.
- Reunião com as instituições e entidades públicas e privadas concelhias com responsabilidade
na área da Deficiência, no dia 10 de Novembro, para definição das propostas a integrar na
programação das comemorações do Dia Mundial dos Deficientes e Dia Nacional do Deficiente,
em 3 e 9 de Dezembro, respectivamente e preparação das respectivas actividades.
- A iniciativa incluiu diversas actividades, das quais se destaca a ida ao cinema, no dia 7 de
Dezembro, ao Cinema da Lusomundo Glicínias, em que participaram cerca de 300 crianças
provenientes das Instituições e Escolas com intervenção na área da deficiência; actuação do
Grupo de Música Popular Portuguesa da APPACDM, durante a inauguração do Bazar de Natal, no
dia 7 de Dezembro, no Centro Comercial Fórum e no dia 9 de Dezembro, a realização das
Conversas na Escola, intituladas “Histórias de Vida”, que decorreram na Escola Secundária Dr.
Mário Sacramento, nas quais participaram cerca de 60 pessoas, entre alunos e professores do
referido Estabelecimento de Ensino.
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Acção: Campanha de Solidariedade para com o povo de Timor Leste para a promoção da
Língua Portuguesa e Apoio à Comunidade Escolar.
Descrição: Parceria com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis para a realização desta
Campanha em Aveiro, que teve início em Junho, naquele município, na sequência dos apelos ao
investimento e à consolidação de infra estruturas que o Presidente de Timor, Xanana Gusmão,
fez aquando da sua visita a Oliveira de Azeméis.
Sob a designação “Do sonho… à realidade”, a campanha envolve várias etapas e terá na
Fundação Xanana Gusmão a entidade gestora de toda a ajuda resultante deste projecto. O
apoio à população timorense envolve a recolha de material escolar e equipamento informático,
a abertura de uma conta de angariação de donativos na Caixa Geral de Depósitos, a distribuição
de “latas-mealheiro” pelos Municípios do País e a venda do livro “Letras Vivas”, da autoria de
Any Onofre de Ataíde.
A Câmara Municipal de Aveiro aderiu a esta iniciativa, de acordo com a deliberação da Reunião
de

Câmara

10/01,

viabilizando

a

sensibilização

das

diversas

entidades

concelhias,

nomeadamente, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Estabelecimentos de Ensino,
Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Juvenis, bem como, Estabelecimentos
Comerciais do concelho. Neste sentido, foram estabelecidos os contactos com diversas
entidades no sentido de colaborarem activamente nesta Campanha, através da sua divulgação
juntos dos seus utentes e associados e da colocação das Latas-mealheiros nas respectivas
instalações. Foram distribuídas, 340 latas-mealheiro, as quais foram entretanto recolhidas e
entregues à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis em 04 de Maio.
Acção: Articulação com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social Concelhias,
Associações e Organizações Não Governamentais
Descrição: O apoio às instituições e associações que directa ou indirectamente direccionam a
sua acção para os grupos mais vulneráveis da população, nomeadamente, infância, terceira
idade e deficientes constitui uma importante atribuição dos municípios, ao nível da acção
social. Tal colaboração e apoio traduziu-se em diversos atendimentos e visitas às instalações,
com o objectivo de obter um conhecimento mais abrangente do tecido social concelhio e, em
concreto, da realidade de cada uma das Instituições para uma melhor gestão face às
solicitações realizadas.
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Quadro Síntese das Reuniões e Atendimentos a IPSS, Associações e Organizações Não
Governamentais
IPSS

Assuntos

Representantes dos Pais da Associação
Assistência de Eixo

Apoio ao transporte de crianças do ATL para a escola, realizada no dia 18/02/05

Cáritas Diocesana de Aveiro

Apoio ao Projecto de construção do novo Centro de Acolhimento de Emergência
Infantil de Aveiro, reunião no dia 23/02/05;
Comemorações do 15º Aniversário do CAEI de Aveiro, através da organização de um
Sarau pelo GimLine, revertendo as receitas a favor do construção do novo CAEIA,
reunião em 21/04/05;
Continuação da preparação das Comemorações do 15º Aniversário, reunião em
10/11/05;
Apresentação das actividades e projectos da instituição, das dificuldades
financeiras e solicitação de colaboração para a construção do novo CAEIA, reunião
em 17/11/05

Criaditas dos Pobres

Disponibilização de apoio nos transportes através de atribuição de passes,
realizadas em 22/02/05 e 22/06/05
Definição de estratégias de angariação de fundos para as obras de adaptação do

CERCIAV

Centro de Recursos, realizada a 06/04/05;
Assinatura de rectificação do Protocolo, no dia 19/05/05
Avaliação do processo de angariação junto do tecido empresarial destinados às
obras do Centro de Recursos, no dia 25/05/05;
Avaliação do processo de obtenção de apoios junto das empresas do Concelho de
Aveiro, tendo em vista a realização de obras do Centro de Recursos 29/07/05;
Elaboração de propostas para a realização de postais de Natal, reunião no dia
08/11/05;
Reavaliação do processo desenvolvido junto das empresas para obtenção de apoios,
aos diversos níveis, para as obras de adaptação das lojas do Centro de Recursos;
análise dos procedimentos quanto à situação do trabalho ocupacional de um
formando inserido nos viveiros municipais e Comemorações do 30º Aniversário da
CERCIAV, realizada no dia 17/11/05

CARDA

Solicitação de instalações e de apoio financeiro para as actividades, reunião no dia
23/02/05;
Apresentação das actividades da instituição e pedido de cedência de instalações,
reunião em 24/11/05

Centro Social Paroquial da Vera Cruz

Solicitação de colaboração através do Protocolo de colaboração referente à Casa
Abrigo “Vera Vida”, realizada no dia 27/04/05
Apresentação de intenção de realização de Feira Intercultural - Projecto - Fase II
“Promoção Integração de Imigrantes” e de candidatura ao CDSS de Aveiro para
celebração de Acordo de Cooperação, para continuidade da intervenção junto da
população Imigrante, realizada no dia 06/07/05
Apresentação do Projecto “Malmequer, Bem Me Quer” - candidatura ao Progride
Medida 2 e da solicitação de Acordo Parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e
com a CPCJ de Aveiro, realizada no dia 20/07/05

Associação de Assistência de Eixo e
representantes dos pais da Instituição

Mediação na resolução do problema de transporte dos alunos do ATL para a Escola

Congregação do Carmelo do Cristo
Redentor

Apoio nos transporte, através da disponibilização de passes dos STUA, realizada no

Fundação Portugal Telecom

Estabelecimento de Protocolo de colaboração para o apoio aos alunos com

e vice versa, realizada no dia 18/05/05
dia 22/06/05
necessidades educativas especiais que frequentam os estabelecimentos de ensino
do concelho. Visita à sala de apoio à multideficiência na EBI de Eixo e ao Núcleo de
Surdos da Escola Mário Sacramento, em articulação com a Equipa Concelhia de
Apoios Educativos de Aveiro, realizadas no dia 13/04/05
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Associação Defesa e Apoio da Vida -

Apresentação das actividades desenvolvidas e solicitação para a disponibilização

ADAV – Aveiro

de espaço, realizada no dia 22/06

Associação

Portuguesa

de

Famílias

Apresentação das actividades desenvolvidas e solicitação da colaboração ao nível

Numerosas - Delegação de Aveiro

da disponibilização de espaço, realizada no dia 22/06

Florinhas do Vouga

Solicitação de colaboração nas Comemorações do 65º Aniversário da IPSS, através
da dinamização de Ateliers Infantis, no dia 15/07
Apresentação do Projecto “GARE”, destinado à criação de um Gabinete de
Acolhimento a Situações de Risco e Emergência, no âmbito da candidatura ao
Progride Medida 2 e de solicitação de formalização de Parceria através da
disponibilização de instalações, realizada no dia 10/08/05

Núcleo Distrital da REAPN/Portugal

Apresentação da proposta de parceria da CMA e da Rede Social de Aveiro, para a
realização de um Fórum nos dias 17 e 18 de Outubro destinado às Comemorações
do dia 17 de Outubro - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, que se realizou
no dia 21/09/05

Centro Cultural de Surdos de Aveiro

Solicitação de apoio para a cedência de instalações, reunião no dia 28/09/05
Apresentação das propostas de acção e solicitação de disponibilização de
instalações, reunião no dia 29/12/05

Centro de Infância Arte e Qualidade

Apresentação da actividade desenvolvida pela Instituição e solicitação do apoio,
através da disponibilização de bancos de jardim e restante equipamento para o
recreio do ATL, realizada no dia 17/11/05

Centro Social de Azurva

Apresentação do Projecto “RIA – Rede de Intervenção de Aveiro”, no âmbito da
candidatura

apresentada

ao

Progride

Medida

1

solicitação

de

parceria,

relativamente às candidaturas apresentadas ao POEFDS para o Plano de Formação
de 2006-2007, no dia 17/11/05

União Distrital das IPSS

Apresentação da actividade desenvolvida por esta Entidade, que se realizou no dia
17/11/05

Amnistia Internacional
Delegação de Aveiro

Apresentação do Núcleo de Aveiro e perspectivação de colaborações ao nível da
divulgação e

disponibilização de espaços, em articulação com as actividades e

projectos camarários, realizada no dia 24/11/05

Associação Livre

Apresentação das actividades desenvolvidas pela instituição e solicitação de
cedência de instalações, que se realizou no dia 07/12/05.

Fundação Padre Félix

Apresentação das actividades desenvolvidas pela Instituição e solicitação da
continuação do apoio da Câmara Municipal, através do protocolo existente,
realizada no dia 29/12/05

APELO – Apoio à Pessoa em Luto

Apresentação das diversas iniciativas da Associação bem como da proposta de
estabelecimento de um Protocolo, realizada no dia 29/11/05

GRAAL – Delegação de Coimbra

Apresentação de proposta de realização de Acções de Formação sobre “Igualdade
de Oportunidades Entre as Mulheres e os Homens” no âmbito do Projecto “Gerar
Oportunidades, realizada no dia 27/12/05

Acção: Colaboração com outras divisões da Autarquia na dinamização de actividades
Descrição: Participação nas actividades desenvolvidas pelas várias Divisões e Departamentos
Camarários numa perspectiva de articulação e desenvolvimento de intervenções integradas de
trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, nomeadamente, no âmbito das iniciativas Semana
da Mobilidade e Agenda 21 Escolar, promovidas pela Divisão de Ambiente e Divisão de
Educação.
Actividade desenvolvida: Participação nas reuniões promovidas pela Divisão de Ambiente,
tendo em vista a reformulação e síntese das propostas no âmbito da área sociedade e
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elaboração de propostas de programação das actividades para a Semana da Mobilidade,
realizadas nos dias 19 e 28 de Abril.
- Apoio no desenvolvimento dos diversos ateliers implementados, no âmbito da iniciativa
Semana da Mobilidade, designadamente, nos dias 18 de Setembro e 22 de Setembro, da
responsabilidade da Divisão de Ambiente.
- Participação na apresentação pública do Guia da Agenda 21 Escolar, realizada no dia 22 de
Setembro no Cais da Fonte Nova.
Acção: Roteiro 2005
Descrição: Iniciativa que visa a criação e disponibilização de um guia de recursos com
informação útil nas diversas áreas de intervenção, nomeadamente, cultura, desporto,
juventude e acção social.
Actividade desenvolvida: Articulação com todas as IPSS concelhias no sentido de obter a
informação destinada à elaboração do referido roteiro.
Descrição: Guia da Agenda 21 Escolar
Actividade desenvolvida: No âmbito das iniciativas Semana da Mobilidade e Agenda 21 Escolar,
promovidas pela Divisão de Ambiente e Divisão de Educação.
- Elaboração dos conteúdos destinados a integrar o Guia da Agenda 21 Escolar;
- Participação no Worskshop promovido pela ASPEA, sobre a temática “Participação Social e
Agenda 21 Escolar”, realizado no dia 18 de Abril;
- Participação no Mini Fórum promovido no âmbito das Comemorações do Dia da Terra, no dia
22 de Abril no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.
- Participação nas Reuniões do Grupo de Trabalho, destinadas à preparação de documentos
para a elaboração do Guia e Agenda 21 Escolar e consequente distribuição de tarefas pelos
vários elementos, realizadas nos dias 22 de Março, 14 de julho e 27 de Julho no Centro Cultural
e de Congressos de Aveiro.
- Participação na apresentação Pública do Guia da Agenda 21 Escolar, realizada no dia 22 de
Setembro no Cais da Fonte Nova
Descrição: Comemorações do 5º Aniversário da Casa Municipal da Juventude,
Actividade desenvolvida: As comemorações tiveram lugar no dia 22 de Maio, através da
participação na dinamização de vários ateliers, da divulgação do Programa às IPSS do Concelho
e da articulação com a APPACDM e CERCIAV, no sentido de obter a sua participação activa nas
actividades desenvolvidas no referido dia.
- Participação em reunião com as várias divisões de preparação conjunta da actividade,
promovida pela Divisão de Acção Cultural, realizada nos dia 29 de Abril.
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Descrição: Feira do Livro
Actividade desenvolvida: Divulgação e convite às IPSS do concelho para a visita à Feira do
Livro, em especial, para a actividade “Hora do Conto”, no dia 25/05, cujo programa era Aberto
às Escolas. Colaboração e participação através da recepção e acompanhamento das crianças das
IPSS inscritas na referida actividade.
- Participação em reunião com as várias divisões de preparação conjunta da referida actividade,
promovida pela Divisão de Acção Cultural, realizada no dia 02 de Maio.
Descrição: Dia Mundial da Criança
Actividade desenvolvida: Divulgação e convite às IPSS do concelho para a participação nas
actividades promovidas na Praça Marquês de Pombal, no dia 1 de Junho. Colaboração e
participação na dinamização de vários ateliers desenvolvidos ao longo desse dia.
- Participação na reunião com as várias divisões de preparação conjunta de actividades,
promovida pela Divisão de Acção Cultural, realizada no dia 16 de Maio.
Descrição: Dia Mundial do Ambiente
Actividade desenvolvida: Divulgação e convite às IPSS do concelho para a participação nas
actividades promovidas na cidade, no dia 5 de Junho. Colaboração e participação na
dinamização dos ateliers no Parque do Cais da Fonte Nova.
- Participação na reunião com as várias divisões de preparação conjunta de actividades,
promovida pela Divisão de Acção Cultural, realizada no dia 24 de Maio.
Descrição: “Bazar de Natal”
Actividade desenvolvida: Articulação com a Divisão de Acção Cultural, na organização do Bazar
de Natal, realizado de 07 a 11 de Dezembro, no Centro Comercial Fórum, das 10h às 23h com o
objectivo de promover a divulgação das várias Instituições e Associações concelhias, bem como
a venda dos seus trabalhos.
- Reunião com as várias Instituições e Associações do Concelho, no dia 30 de Novembro, a fim
de preparar o Bazar.
Descrição: Campanha “Dar Por Um Sorriso”
Actividade desenvolvida: Colaboração e articulação com a Divisão de Juventude no âmbito de
uma Campanha de Solidariedade da responsabilidade da Divisão de Juventude, que decorre de
23 de Novembro a 15 de Dezembro, tendo como objectivo a recolha de roupas e brinquedos, os
quais serão distribuídos pelas várias Instituições do Concelho, no dia 15 de Dezembro, na Casa
Municipal da Juventude.
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Acção: Campanha “Acção de Natal RTP/TOTTA”
Descrição: Articulação com a Divisão de Acção Cultural, na dinamização da acção de
solidariedade que teve por fim a recolha de donativos da comunidade, os quais seriam
distribuídos por instituições sociais ou pessoas menos favorecidas, tendo presente a informação
de cada Autarquia. Em Aveiro, a Instituição seleccionada foi o Centro de Acolhimento e
Emergência Infantil de Aveiro, tendo sido presenteadas 30 crianças. Desta iniciativa constava,
ainda, a instalação e montagem de uma “árvore de natal” em todas as capitais de distrito e nas
2 capitais regionais, com gravação em directo, no dia 14 de Dezembro, no lago do Cais da Fonte
Nova, e transmissão na RTP no fim do “Telejornal”.
PARCERIAS
Acção: Rendimento Social de Inserção
Descrição: No âmbito da política social do Rendimento Social de Inserção constituem
competências dos Núcleos Locais de Inserção a aprovação dos Programas de Inserção,
organização dos meios inerentes à sua prossecução, e, ainda, o acompanhamento e avaliação da
respectiva

execução,

tendo

sucedido

nestas

atribuições

às

Comissões

Locais

de

Acompanhamento (CLA), criadas em sede de Rendimento Mínimo Garantido.
Neste âmbito, de Janeiro a Março de 2005, esta Divisão assegurou 1/2 por semana, a
representação da Câmara Municipal de Aveiro nesta estrutura concelhia, através da
participação nas reuniões semanais do Núcleo Local de Inserção de Aveiro do Rendimento Social
de Inserção (R.S.I), sob a coordenação do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social
de Aveiro.
Actividade desenvolvida: Levantamento e actualização da listagem dos beneficiários com
acções subscritas na área da habitação ao nível dos Acordos de Inserção;
- Articulação com o Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, no sentido de obter a
actualização da listagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção com acções na área
da educação que necessitam de apoio ao nível do transporte para frequentar os Cursos
promovidos pelo Ensino Recorrente.
Acção: “Senda Gitana”
Descrição: Tendo como principal objectivo contribuir para a promoção da integração social da
população de etnia cigana residente nos Ervideiros, a parceria estabelecida com a Cáritas
Diocesana de Aveiro, traduziu-se na criação e implementação de infraestruturas indispensáveis
à prossecução das

várias actividades programadas, tendo-se verificado, contudo, a

impossibilidade da sua concretização até Dezembro 2004.
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Actividade desenvolvida: Neste âmbito foram desenvolvidas em 2005 várias acções de
acompanhamento e reuniões com os diversos serviços camarários, os quais são responsáveis pela
implementação das referidas infraestruturas, entre as quais se destaca:
- Articulação com a Divisão de Projectos e Obras no sentido de obter propostas por parte de
empresas referentes à implantação de instalações sanitárias amovíveis nos bairros sitos no lugar
de Ervideiros;
- Contacto com o DSU no sentido de obter informação actualizada relativa à

situação das

diversas solicitações efectuadas pela Cáritas Diocesa de Aveiro, nomeadamente limpeza de
caleiras dos pré-fabricados, colocação de portão, vedação do espaço, colocação de cobertura
entre os pré-fabricados, etc.
Acção: Projecto “Novas Sendas”
Descrição: No âmbito da aprovação do novo Projecto, designado “Novas Sendas”, resultante de
candidatura apresentada ao POEFDS, pela Cáritas Diocesana de Aveiro, com o objectivo de dar
continuidade ao processo de promoção da integração da população de etnia cigana residente
nos Ervideiros, foram desenvolvidas várias acções de acompanhamento e articulação com os
diversos serviços camarários, os quais são responsáveis pela implementação das infraestruturas
indispensáveis à prossecução das várias actividades programadas.
Actividade desenvolvida: Participação nas Reuniões de Parceiros promovidas pelo Projecto,
nomeadamente, destinada à apresentação das Acções do Projecto e da nova Equipa aos
parceiros, a qual foi realizada no dia 15 de Abril na Cáritas Diocesana de Aveiro e outra
realizada no dia 13 de Junho na Cáritas Diocesana de Aveiro;
- Articulação com várias divisões, nomeadamente, Divisão de Projectos e Obras no sentido de
acompanhar o processo de implementação de instalações sanitárias amovíveis nos bairros sitos
no lugar de Ervideiros.
- Contacto com o DSU no sentido de obter informação relativa à actual situação das solicitações
efectuadas pela Cáritas Diocesana de Aveiro, nomeadamente colocação de contentores, pintura
de muro e definição da localização das instalações sanitárias transferidas das Agras do Norte,
etc.
- Contacto com o DSU no sentido de obter informação relativa à actual situação de implantação
das instalações sanitárias.
- Realização de reuniões com a Equipa do Projecto, tendo em vista a definição de estratégias
de intervenção junto da população;
- Deslocações aos bairros dos Ervideiros, em conjunto com a Divisão de Habitação Social e com
Técnicos do DSU, Divisão de Obras Municipais, nos dias 23 de Junho, 6 e 12 de Julho, 18 de
Agosto, 21 de Novembro e 19 de Dezembro, tendo em vista o estabelecimento de contactos com
os residentes e a realização de um Acordo com os agregados familiares residentes no 3º Bairro
para a utilização das instalações sanitárias aí colocadas por esta Autarquia.

Pág. 265

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Relatório de Gestão de 2005

- Participação na Festa de Natal organizada pelas crianças, jovens, mulheres e demais
formandos das diversas acções dinamizadas pelo Projecto, realizada em 22 de Dezembro.
Acção: Formação
Descrição: Constituindo a Formação Profissional um importante vector da modernização das
organizações e da valorização dos seus recursos humanos, faz-se referência, neste item à
participação dos elementos desta Divisão nas Acções de Formação promovidas pela Câmara
Municipal e por outras entidades.
Actividade desenvolvida: Frequência de Acções de Formação
- Participação de um elemento no Workshop sobre “Ecoclubes - Protagonismo Juvenil para o
Desenvolvimento Sustentável”, realizado no dia 21 de Janeiro na CMJ, promovido pela ASPEA.
- Participação de um técnico no Workshop organizado pelo Departamento de Ciências de
Educação da Universidade de Aveiro, no dia 24 de Janeiro, cuja temática versou sobre
“Trabalho Infantil”.
- Participação na Acção de Formação designada “Actas, reuniões e Técnicas de Arquivo”,
realizada de 04 a 08 de Abril;
- Participação na Acção de Formação intitulada “Apresentação de Informação Powerpoint 1ª
Edição”, realizada de 9 a 11 de Maio;
- Participação na Acção de Formação designada “Base de Dados Iniciação 2ª Edição”, realizada
nos dias 6 e 7 de Junho;
- Participação na Acção de Formação designada “Intervenção Psicossocial em Famílias
Multiproblemáticas - Redesenhar Famílias”, realizada em 14 de Junho;
- Participação na Acção de Formação intitulada “SGD”, realizada nos dias, 14, 16 e 17 de Junho
nas instalações da AIRC, em Coimbra;
- Participação no Encontro “Adopção - Caminhos Percorridos e a Percorrer”, realizado no Centro
Cultural de Congressos de Aveiro nos dias 30 de Junho e 1 de Julho.
- Participação na Acção de Formação “Apresentação de Informação Power Point – 2ª Edição”,
promovida pela AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada no CESAE - Aveiro, nos dias
26, 27 e 28 de Setembro;
- Participação na Acção de Formação “Dinamização de Actividades de Animação e Ocupação da
População Idosa”, promovida pelo Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN/Portugal e realizada nos
dias 8,15, 22, 28 de Outubro e 4 e 11 de Novembro;
- Participação na Acção de Formação “Base de Dados Access Intermédio” - 2ª Edição”,
promovida pela AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada no CESAE - Aveiro, nos dias
10, 11 e 12 de Outubro;
- Participação na Acção de Formação “Sistemas de Gestão Documental”, no âmbito do Projecto
SAL on Line e realizada na AIRC - Coimbra, no dia 12 de Outubro;
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- Participação na Acção de Formação “Novas Competências das Autarquias Locais - 2ª Edição”,
promovida pela AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada nos dias 17, 18, e 19 de
Outubro;
- Participação na Acção de Formação “Gestão Técnica de Recursos Humanos”, promovida pela
AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de Outubro;
- Participação na Acção de Formação “Folha de Cálculo Excel Intermédio – 2ª Edição”,
promovida pela AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada no CESAE - Aveiro, nos dias
28, 29 e 30 de Novembro;
- Participação na Acção de Formação “Políticas e Estratégias na Protecção ao Idoso”, promovida
pelo Núcleo da REAPN e realizada nos dias 28 de Novembro e 5 de Dezembro.
- Participação na Acção de Formação “Apresentação de Informação Power Point – 2ª Edição”,
promovida pela AMRia, no âmbito do Programa FORAL e realizada no CESAE - Aveiro, nos dias 5,
6, e 7 de Dezembro.
- Participação de três elementos na Acção de Informação realizada no âmbito da apresentação
do Projecto DIQUAL referente ao “Processo de Avaliação e Propostas de Melhoria Qiuanto à
Certificação dos Serviços”, promovido pela Câmara Municipal e realizado no período da manhã,
no dia 13 de Dezembro de 2005.
- Participação no Seminário subordinado ao tema “Violência Contra Mulheres e Tráfico de
Mulheres Para Fins de Exploração Sexual”, promovido pela Plataforma Portuguesa para os
Direitos das Mulheres, realizado no dia 13 de Dezembro de 2005, na Biblioteca Municipal.
- Participação na Acção de Formação “Políticas e Estratégias na Protecção ao Idoso”, promovida
pelo Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN/Portugal e realizada nos dias 13, 27 de Dezembro de
2005
Acção: Orientação de Estágio Curricular de uma aluna do 5º ano da Licenciatura de Serviço
Social
Descrição: No âmbito da política de estágios promovida pelo Instituto Superior Miguel Torga de
Coimbra, tem sido desenvolvida uma estreita colaboração com esta Autarquia no sentido de
proporcionar uma experiência pré-profissional em áreas temáticas relacionadas com as práticas
sociais desta Divisão, tendo sido formalizada anteriormente, a integração da estagiária Ana
Filipa Tróia da Rocha.
Actividade desenvolvida: Realização de 1 reunião, em 10/10/2005, para definição do tema do
Projecto de estágio e dos respectivos objectivos, onde este presente a supervisora Professora
Doutora Alcina Martins da referida Instituição de Ensino, tendo sido decidida a participação da
aluna no projecto RIA – Rede de Intervenção de Aveiro e a dinamização das Comissões Sociais de
Freguesia. Este estágio curricular desenvolve-se no âmbito do Projecto RIA – Rede de
Intervenção de Aveiro e a dinamização das Comissões Sociais de Freguesia, tendo sido definidos
os seguintes objectivos:
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1- Acompanhamento das acções a desenvolver pelo projecto, nas diversas áreas de intervenção;
2- Participação na implementação das acções de atendimento Integrado nas freguesias;
atendimento à população através da unidade móvel nas diversas freguesias do concelho,
dinamização dos quiosques;
3- Participação na elaboração do diagnóstico das famílias em risco no concelho;
4- Reflexão sobre a acção do Serviço Social neste campo de intervenção.

Pág. 268

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Relatório de Gestão de 2005

6.3.2. DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
No âmbito das competências que lhe são conferidas, a Divisão de Habitação Social, ao longo de
2005, incidiu a sua intervenção ao nível da Promoção, Atribuição e Gestão de Habitação Social,
numa lógica subjacente ao pressuposto de que a habitação é uma componente fundamental na
promoção da integração e participação social das famílias e dos indivíduos que contribui,
significativamente, para a melhoria da qualidade de vida dos Cidadãos. A grande aposta tem
sido, efectivamente, um reforço da intervenção dos Técnicos da Divisão no que se refere ao
Serviço de Atendimento a moradores e munícipes, fundamentalmente, na qualidade do
relacionamento interpessoal, através do qual se processam mecanismos de interacção,
facilitadores do reajustamento de metodologias de intervenção ao nível das Ciências Sociais,
que se pretende que, por um lado, contribuam para a participação e autonomia dos moradores
na resolução dos seus problemas, promovendo a sua integração social, e, por outro lado,
contrariem a vulnerabilidade à exclusão e auto-exclusão das categorias sociais mais
desfavorecidas.
De referir, de igual modo, o empenho na gestão social da Urbanização de Santiago, através da
concepção e implementação do Projecto “educar pr’habitar”, com conteúdos programáticos
adequados às especificidades das categorias sociais a que se dirigem, através do qual se
pretende, essencialmente, valorizar os seus percursos e potenciar o seu desenvolvimento social
e pessoal enquanto cidadãos agentes de mudança nos seus processos de inclusão social.
Ainda, no âmbito da Gestão Social, foi em 2005 que a Divisão de Habitação Social, promoveu o
“I Concurso de Melhores Administrações de Condomínio da Urbanização de Santiago”, lançou o
“Manual do Morador” e dinamizou um “Campo de Férias” dirigido à população infantil e juvenil
da Urbanização.
Ao nível da atribuição de habitação social tem sido desenvolvido um esforço acrescido no que se
refere ao resgate de habitações cuja ocupação se processa de forma irregular, e só assim foi,
manifestamente, possível proceder à tão desejada e esperada, operação de realojamento das 9
famílias residentes no Lugar da Cova – Agras do Norte, o que, em muito contribuiu para
erradicar um aglomerado de construções que não reuniam o mínimo de condições de
habitabilidade e/ ou infra-estruturas e, sobretudo, para melhorar e estruturar a qualidade de
vida das famílias aí residentes.
Para além da gestão social dos empreendimentos habitacionais, foi dada continuidade ao
levantamento das carências a nível habitacional no Concelho de Aveiro, fundamentalmente, das
famílias que vivem em ilhas, construções abarracadas, habitações em perigo iminente de ruína,
construções que, tecnicamente, não são passíveis de recuperação e outras que, eventualmente,
não obedeçam ao rigor urbanístico determinado pela legislação vigente.
É, sem margem de dúvida, fundamental conhecer a realidade destes “habitats” para melhor
planificar estratégias adequadas, do ponto de vista urbanístico, económico-social, numa
perspectiva de tentar fazer o melhor para a qualidade de vida dos munícipes Aveirenses,
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devendo-se partir do pressuposto de que a habitação não deve ser encarada como uma questão
meramente residencial, mas também como um fenómeno estrutural de elevada importância na
organização de um Município.
1. Promoção de Habitação Social
1.1 RECENSEAMENTO DE FAMÍLIAS CARENCIADAS NO CONCELHO DE AVEIRO

No início de 2004, procedeu-se ao Recenseamento de famílias com carências habitacionais
residentes no Concelho de Aveiro, tendo o mesmo sido efectuado com base no ficheiro
existente na Divisão de Habitação Social e situações identificadas pelas Juntas de Freguesia do
Concelho, cujo tipo de alojamento refere-se a anexos, habitações em ruína, sótãos, caves,
prédios e moradias. Assim e, após actualização em 2005, das 729 situações registadas na
Divisão e da informação cedida pelas Juntas de Freguesia do Concelho, nomeadamente, S.
Bernardo, Aradas, Santa Joana, Cacia, Vera-Cruz, Esgueira, Glória, Nossa Senhora de Fátima,
Eixo, Eirol, Requeixo, Nariz, S. Jacinto e Oliveirinha realizaram-se visitas domiciliárias a fim de
verificar e/ ou confirmar a situação de precariedade habitacional, tendo-se constatado que,
apenas cerca de 120 reúnem condições de elegibilidade para efeitos de realojamento.
Tipologia das Situações

Nº

%

de Casos
Situações Habitacionais desconhecidas (moradas insuficientes e/ou desconhecidas

114

16

nas comunidades locais)
Habitações que se encontram desocupadas (já não se encontram a residir nas

60

8

256

35

moradas identificadas)
Inquéritos sócio-económicos preenchidos (reúnem condições de elegibilidade, no
entanto, a sua validação depende da vontade do senhorio em proceder à

(confirmam

demolição da habitação ou dar-lhe um uso não habitacional)

-se +- 120)

Habitações

demolidas

(construções

que,

entretanto,

foram

objecto

de

20

3

Habitações com boas condições de habitabilidade (inelegíveis para efeitos de

49

7

Agregados familiares proprietários das habitações

12

2

Agregados familiares que, entretanto resolveram a situação

demolição)
realojamento)
109

15

Habitações desocupadas por motivo de falecimento do(s) ocupante (s)

9

1

Situações em que não foi possível contactar os residentes – deixou-se Aviso Postal

40

5

(

16

2

Situações repetidas ( Pedidos de Habitação Social em nome de vários elementos

34

5

Agregados familiares que recusam o realojamento em Habitação Social

10

1

Total

729

100

no sentido de contactarem a
DHS, o que nunca se verificou
Situações

habitacionais

referentes

a

casas

propriedade

da

Autarquia

monoblocos pré-fabricados, situações de
Sobreocupação e algumas habitações de pré-fabricação ligeira)
do agregado familiar)
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1.2 PEDIDOS DE HABITAÇÃO SOCIAL POR FREGUESIA – SERVIÇO DE ATENDIMENTO

No âmbito do Serviço de Atendimento efectuado na Divisão de Habitação Social, procedeu-se ao
preenchimento de 75 fichas sócio-económicas referentes a situações habitacionais de munícipes
que recorreram, pela 1ª vez, aos Serviços desta Divisão, as quais segundo o Tipo de Alojamento
e Título de Ocupação se distribuem pelas Freguesias abaixo discriminadas:
Freguesia da Glória
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

10

Locação

5

Anexo

0

Coabitação com familiares

5

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

2

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

2

Acção de Despejo

0

Total

12

Título de Ocupação

Nº de situações

Locação

6

Total

12

Freguesia de Esgueira
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Prédio ou Moradia

11

Anexo

1

Coabitação com familiares

3

Barraca

1

Ocupação Precária

2

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

2

Acção de Despejo

0

Total

Total

13

13

Freguesia de Aradas
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

9

Locação

Nº de situações
9

Anexo

1

Coabitação com familiares

1

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

10

Total

10
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Freguesia de Santa Joana
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

7

Locação

4
4

Anexo

2

Coabitação com familiares

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

1

Acção de Despejo

0

Total

9

Total

9

Freguesia de Vera-Cruz
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

7

Locação

5

Anexo

1

Coabitação com familiares

1

Barraca

0

Ocupação Precária

2

Falta de Habitação

2

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

1

Sótão

1

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

2

Acção de Despejo

0

Total

11

Total

11

Nº de situações

Freguesia de Oliveirinha
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

2

Locação

3

Anexo

0

Coabitação com familiares

0

Barraca

1

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

3

Total

3

Nº de situações

Freguesia de Eixo
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

1

Locação

0

Anexo

0

Coabitação com familiares

0

Barraca

0

Ocupação Precária

1

Falta de Habitação

0

Sublocação

0
0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0
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Acção de Despejo

0

Total

1

Total

1

Freguesia de S. Bernardo
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

5

Locação

1

Anexo

0

Coabitação com familiares

3

Barraca

0

Ocupação Precária

1

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

5

Total

5

Nº de situações

Freguesia de Requeixo
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

1

Locação

0

Anexo

0

Coabitação com familiares

1

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

1

Total

1

Nº de situações

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

0

Locação

0

Anexo

0

Coabitação com familiares

0

Barraca

0

Ocupação Precária

1

Falta de Habitação

1

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

1

Total

1

Título de Ocupação

Nº de situações

Freguesia de Eirol
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos
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Prédio ou Moradia

1

Locação

1

Anexo

0

Coabitação com familiares

0

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

1

Total

1

Freguesia de Cacia
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

2

Locação

1
0

Anexo

0

Coabitação com familiares

Barraca

1

Ocupação Precária

2

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

3

Total

3

Nº de situações

Freguesia de S. Jacinto
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Prédio ou Moradia

2

Locação

1

Anexo

2

Coabitação com familiares

2

Barraca

0

Ocupação Precária

1

Falta de Habitação

1

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

1

Acção de Despejo

0

Total

5

Total

5

O maior número de pedidos de habitação social, durante o ano de 2005, através do
preenchimento de fichas sócio-económicas, diz respeito às Freguesias de Esgueira (13), Glória
(12), Vera Cruz (11), Aradas (10), Santa Joana (9) S. Jacinto e S. Bernardo (5 por freguesia)
Oliveirinha e Cacia (3 por Freguesia) Eixo, Eirol, Requeixo e Nª. Sra. de Fátima (1 por
Freguesia). De referir a inexistência de situações referentes à Freguesia de Nariz.
Quanto ao Tipo de Alojamento é de referir que das 75 situações de carência habitacional, 58
dizem respeito a Prédio ou Moradia, 7 a Anexo, 6 a Falta de Habitação 3 a Barraca e 1 a Sótão.
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No que ao Título de Ocupação diz respeito, das 75 situações, 36 referem-se a Locação, 10 a
Ocupação Precária, 20 a Coabitação com Familiares, 1 a Habitação de Função e 8 referente a
ocupações não sinalizadas – Outros.

2.ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
No âmbito do acompanhamento dos processos de realojamento e, com o objectivo de facilitar a
integração e apropriação do novo “habitat”, esta Divisão sensibiliza e acompanha as famílias
para os cuidados de higiene, gestão doméstica, promoção de boas relações de vizinhança e
participação na respectiva Administração de Condomínio.

2.1 OPERAÇÃO DE REALOJAMENTO E DEMOLIÇÃO – LUGAR DA COVA – AGRAS DO NORTE –
FREGUESIA DE ESGUEIRA
A precariedade das condições habitacionais das famílias residentes no Lugar da Cova, Agras do
Norte, Freguesia de Esgueira, há muito que se revelava uma preocupação para estes Serviços.
Assim e, após reunidas as condições para se proceder ao realojamento das famílias,
consideradas em “Situação de Emergência” em Reunião de Câmara de 20/09/04, foi possível
encetar, ao longo do mês de Maio, as diligências conducentes à Operação de Realojamento dos
9 agregados familiares (27 pessoas), de baixo nível sócio-económico e cujas condições
habitacionais eram muito precárias, não oferecendo as infra-estruturas necessárias e
imprescindíveis à garantia do mínimo de qualidade de vida, tendo, posteriormente, ocorrido a
demolição das respectivas construções.
Quadro I - Fogos onde ocorreu o realojamento das famílias
Urbanização de Santiago

Tipologia

Bl. 9, R/C- E

T2

Bl. 6, 3º E

T2

Bl. 8, 2º C

T2

Bl. 31, R/C_F

T2

Bl.1, 3º B

T1

Bl. 7, 1º E

T3

Bl. 4-3ªA-Praceta

T4

Bl.35-3ºF

T2

Urb. Mataduços – Casa 9

T2(T1)*

* Provisoriamente – Realojada provisória e precariamente na Urb. Mataduços, Casa 9 – Inf. Social nº 120/04

2.2 OUTROS REALOJAMENTOS
Para além do realojamento das 9 famílias residentes no Lugar da Cova, Agras do Norte, esta
Divisão promoveu o realojamento de mais 6 famílias consideradas em “Situação de
Emergência”, nomeadamente, 5 na Urbanização de Santiago e 1 na Urbanização de Eixo.
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Quadro II – Nº de Fogos atribuídos por Urbanização
Urbanização Social

Nº Realojamentos

Santiago

Tipologia
T1 –(2)

Bls. 36-1º B; 33-1ºE; 6-3ºE; 26-1ºA e 27-3ºD

5

T2 – (2)

1

T2

T4 – (1)
Eixo – Casa nº 16
Total

6

2.3 – REALOJAMENTOS SOLICITADOS AO IGAPHE
No âmbito do processo de fusão entre o IGAPHE e o INH, solicitou-se à Direcção de Gestão
Habitacional do Centro, o pedido

de realojamento 10 famílias consideradas em “Situação de

Emergência, dos quais foram deferidos 6, nomeadamente, 2 no Bairro do Griné, 2 no Bairro do Caião
e 2 no Bairro de Santiago.
2.4 – SITUAÇÕES DE EMERGENCIA PARA FUTURO REALOJAMENTO
Durante o ano de 2005 foram consideradas, em Reunião de Câmara, 6“Situações de
Emergência”, referentes a situações de agregados familiares em situação de grave precariedade
habitacional e residentes nas Freguesias abaixo discriminadas:
Quadro III – Situações de Emergência p/ Freguesia
Freguesia

Nº Situações
Emergência

Santa Joana

1

Vera-Cruz

1

Glória

2

Esgueira

2

Total

6

3. GESTÃO SOCIAL E ECONÓMICA DOS COMPLEXOS HABITACIONAIS
A gestão social, ao nível da habitação social, exige uma intervenção quotidiana,
particularmente, incisiva, pois esta representa, por si só, uma dimensão central na estruturação
da vida das populações, e como tal, exige uma base teórica e empírica sólida, pois conforme
validado, comummente, não “basta dar casa” às pessoas para que se resolvam os problemas
habitacionais das populações e da sua integração social. Assim, no âmbito da Gestão Social dos
complexos habitacionais, propriedade da Autarquia, a metodologia de intervenção social,
adoptada para todas as urbanizações, não obstante as especificidades de cada uma e das
contingências do meio rural/urbano, pauta-se pela articulação com outras áreas de
intervenção, nomeadamente, a Acção Social, o Emprego, a Educação, a Saúde e todas as
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outras, de modo a que se promovam estratégias de intervenção mais consistentes ao nível da
integração e inclusão social dos indivíduos em processos de exclusão e auto-exclusão social.
3.1 URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO – GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL
A exemplo do que acontece noutras Urbanizações com a dimensão, a heterogeneidade
de classes sociais e de etnias e todo um conjunto de problemáticas sociais identificadas na
Urbanização de Santiago, a transversalidade e coexistência de problemas sociais comuns nestes
“habitats” revelam uma preocupação constante a que, cada vez mais, é necessário, dar
resposta, através da dinamização de Programas e Projectos de âmbito social assentes numa
base de parceria direccionada para uma intervenção integrada e dirigida a categorias sociais
com determinadas especificidades. Assim, e decorrente desta necessidade, a intervenção
levada a cabo no Gabinete de Intervenção Local tem sido preponderante na criação de relações
de proximidade entre os moradores e a Autarquia, o que, certo modo, tem sido facilitador no
relacionamento inter-pessoal entre técnicos e população em geral, procurando-se que os
problemas apresentados sejam, cada vez mais, objecto de respostas mais eficazes,
nomeadamente, através de:
•

Atendimento e acompanhamento de famílias problemáticas, com o objectivo de promover a
sua integração social, em colaboração, com os serviços da área da Saúde, Segurança Social,
Emprego e Educação, Justiça, em articulação com a IPSS Florinhas do Vouga;

•

Realização de reuniões com o IRS - Instituto de Reinserção Social, Florinhas do Vouga e CPCJ –
Comissão de Protecção e Crianças e Jovens, tendo em vista uma melhor articulação para
definir estratégias de intervenção dirigidas às categorias sociais mais vulneráveis;

•

Realização de reuniões de condomínio e contactos com os administradores, para eleição de
nova Administração e/ou resolução de outros problemas, nomeadamente, sensibilizar para a
boa utilização dos espaços comuns e promoção de boas relações de vizinhança;

•

Realização de visitas domiciliárias;

•

Transferências de moradores na Urbanização, tendo em vista uma melhor adequação das
tipologias dos fogos à composição dos agregados familiar;

•

Acções de Formação dirigidas a residentes na Urbanização e que visam aperfeiçoar e
desenvolver competências pessoais e sociais.
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3.2 ATENDIMENTO A MORADORES NO GANIENTE DE INTERVENÇÃO LOCAL E

DIVISÃO DE

HABITAÇÃO SOCIAL
Quadro IV – Registo do nº de Atendimentos por Assuntos na DHS e GIL
ASSUNTOS

Nº ATENDIMENTOS

Nº ATENDIMENTOS

DHS

GIL

OBRAS DE CONSERVAÇÃO

178

185

RENDAS

113

30

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA

52

40

INFORMAÇÕES S/ HABITAÇÃO

116

31

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

16

26

PEDIDO DE HABITAÇÃO

232

9

INFORMAÇÕES SOBRE APOIO SOCIAL

39

5

PERMUTA DE HABITAÇÃO

18

17

ENTREGA DE HABITAÇÃO

9

2

ADEQUAÇÃO DE TIPOLOGIA

15

7

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

100

21

PEDIDO DE ATENDIMENTO C/ VEREADOR

30

11

ESPAÇOS EXTERIORES DA URBANIZAÇÃO

1

2

MUDANÇA DE TITULARIDADE
PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DE ELEMENTO NO

A.F.

11

0

11

2

PEDIDO PARA SE AUSENTAR DA HABITAÇAO

2

0

OUTROS

93

23

SUB – TOTAL

1036

TOTAL

411
1447

O Serviço de Atendimento a moradores, na área do Serviço Social, funciona à 3ª Feira da parte
da tarde e à 5ª Feira da parte da manhã no GIL - Gabinete de Intervenção Local da Urbanização
de Santiago e à 3ª Feira da parte da manhã, na DHS - Divisão de Habitação Social.
Durante o ano de 2005, recorreram ao Gabinete de Intervenção Local cerca de 411 moradores
cujos assuntos prendem-se com questões relacionadas com as habitações que ocupam, espaços
exteriores da urbanização, gestão de condomínios e conflitos entre vizinhos e 1036 munícipes e
moradores aos serviços da Divisão. Neste sentido e, tendo como objectivo dar resposta às
solicitações formuladas pelos moradores, esta Divisão encaminha as situações, quando
necessário, para Serviços que operam ao nível da intervenção comunitária e Acção Social e,
também, ao nível intradepartamental, fundamentalmente, no que se refere à manutenção e
conservação das habitações.
3.3 ADEQUAÇÕES DE TIPOLOGIA
Considerando a necessidade efectiva de se proceder às adequações de tipologia decorrentes de
alterações significativas ao nível da composição de alguns agregados familiares, as quais
resultam em situações de sub e sobreocupação, esta Divisão promoveu 7 transferências de
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agregados familiares e, deste modo, contribuiu para melhorar a qualidade de vida das famílias
no que se refere à sua comodidade, privacidade e apropriação do espaço.
Quadro V – Adequações de Tipologia
Fogo onde residia o

Fogo para onde foi transferido

Agregado Familiar

O Agregado Familiar

Urb. Sant. Bl. 4-3ºB -P

Urb. Sant. Bl. 9, R/C-A

Urb. Sant. Bl. 1-3ºB

Urb. Sant. Bl. 7-3ºF

Urb. Sant. Bl. 35-3ºF

Urb. Sant. Bl.17-R/C-F

Urb. Sant. Bl. 1-2ºE

Urb. Sant. Bl. 33-R/C-F

Urb. Sant. Bl. 9-R/C-E

Urb. Sant. Bl. 35-2ºC

Urb. Sant. Bl. 33-2ºC

Urb. Sant. Bl.32-R/C-C

Urb. Mataduços – Casa nº 9

Urb. Mataduços – Casa nº 3

3.4 “I CONCURSO DE ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMINIO DA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO”
A Divisão de Habitação Social promoveu a realização do “I Concurso de Administrações da
Urbanização de Santiago” cuja cerimónia de entrega de prémios teve lugar na Junta de
Freguesia da Vera-Cruz, tendo sido atribuídos os seguintes prémios, 1º -um Aspirador no valor
de 250€ - ao Bloco 28; o 2º - uma Enceradora no valor de 150€ - ao Bl. 6 e o 3º- um Kit de
Limpeza no valor de 100€ ao Bl. 36. Assim, e dando prosseguimento ao objectivo desta acção
que se prende, essencialmente, com a participação e implicação dos moradores no que se
refere à organização dos espaços comuns, promoveu-se a realização de reuniões em todos os
blocos, em regime de arrendamento, no sentido de sensibilizar os moradores para a necessidade
de mobilização e convergência de esforços no sentido da sua participação na gestão dos espaços
comuns dos blocos que ocupam, através de cuidados de zelo e de conservação, tendo sido
constituídas 18 “Administrações de Condomínio” num universo de 22 blocos. Assim e, muito
embora, estas Administrações não estejam constituídas, juridicamente, é fundamental proceder
à sua dinamização, junto dos moradores, numa perspectiva de “cultivar” boas práticas no que
se refere a uma maior consciencialização da necessidade efectiva de uma correcta apropriação
dos espaços comuns, uma eficiente gestão de conflitos, através de relações de vizinhança
saudáveis, e, também, relações de proximidade entre moradores e Autarquia, substanciais na
facilitação de uma boa gestão social.
3.5 MANUAL DO MORADOR
Considerando, por um lado, a necessidade de redução de custos e optimização dos recursos
técnicos e humanos no que se refere às intervenções nos fogos de habitação social, propriedade
desta Autarquia, para a sua manutenção e conservação e, por outro lado, sensibilizar e coresponsabilizar os moradores para a necessidade de preservar e manter as habitações que
ocupam, imperou a necessidade de adopção de novas práticas ao nível dos procedimentos
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adoptados tendo, para o efeito, sido editado o “Manual do Morador” através do qual se
informaram todos os moradores das competências, quer da Autarquia, quer do morador, ao
nível da execução das obras de conservação, normas de utilização das habitações, espaços
comuns, relações de vizinhança, dias de atendimento no Gabinete de Intervenção Local e
Divisão e outro tipo de informação útil ao morador.
3.6 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO
A fim de se proceder à articulação de metodologias de intervenção entre os vários serviços que
intervêm na comunidade local de Santiago e numa lógica de contrariar a sobreposição do
acompanhamento às famílias a nível psico-social, tendo como pressuposto de que uma
intervenção social consertada implica a mobilização dos recursos institucionais locais,
efectuaram-se no Gabinete de Intervenção Local da urbanização de Santiago, catorze reuniões
com técnicos que desenvolvem a sua actividade profissional, na área das Ciências Sociais e da
Educação e que integram as Instituições, Florinhas do Vouga, Escola Básica do 1º Ciclo -nº 14Santiago e Divisão de Acção Social desta Autarquia.
3.7 CAMPO DE FÉRIAS – “VERAO EM ANIMAÇÃO”
Este Projecto Pedagógico e de Animação que decorreu no período de 16 a 26 de Agosto,
destinado a quinze crianças e/ ou jovens residentes na Urbanização de Santiago, com idades
compreendidas entre os 8 e os 14 anos de idade, teve como principais objectivos:
Promover uma maior proximidade entre os Serviços da DHS e a população infantil/juvenil
residente na Urbanização;
Proporcionar a ocupação dos tempos livres no período de férias a jovens que não estavam
inseridos em qualquer actividade ocupacional;
Promover um conjunto de actividades lúdico - pedagógicas, de forma a estimular a participação
dos jovens, prevenindo comportamentos de riscos;
Potenciar capacidades, fomentando a auto-estima e valorização pessoal, bem como o
comportamento assertivo no grupo;
Potenciar a correcta apropriação dos espaços existentes na Urbanização e outros espaços
públicos;
Promover actividades e visitas que, por motivos de insuficiência económica, se revelam
inacessíveis à população-alvo;
Neste contexto e vislumbrando o cumprimento dos objectivos propostos, foram realizadas
actividades de Piscina, Jogos Tradicionais, Construção de Fantoches, Visita ao zoo da Maia e
Festa de Encerramento nas instalações da Junta de Freguesia da Glória.
3.8 PROJECTO “EDUCAR PR’HABITAR”
O Projecto em epígrafe decorreu da reflexão conjunta dos Técnicos que intervêm na
Urbanização de Santiago e da necessidade de definição de estratégias de intervenção no sentido
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do desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências pessoais e sociais ao nível da Gestão
Doméstica, no sentido de facilitar a gestão do tempo e a optimização dos recursos das famílias
no tocante à sua organização tendo em vista uma melhor gestão e apropriação do "espaço casa”. Assim, delinearam-se acções de formação em “Vivências e Boas práticas Domésticas”
com uma componente teórico-prática e cujos principais objectivos incidem em: promover a
partilha de informação entre os formandos, de modo a implicar a sua participação activa e
reforçar positivamente o papel social da mulher “Doméstica” na sociedade actual. Destina-se à
população residente na Urbanização de Santiago, nomeadamente, Desempregadas, Beneficiárias
de Rendimento Social de Inserção, Domésticas e outras pessoas interessadas com mais de 16
anos.
Os conteúdos programáticos incidem ao nível do desenvolvimento Social e Pessoal;
Comunicação; Limpeza Doméstica; Técnicas de Serviço na Cozinha; Nutricionismo e Dietética;
Higiene e Cuidados de Beleza; Primeiros Socorros/Cuidados com Crianças e Idosos e Noções de
Economato.
Neste contexto, a 1ª Acção de Formação, componente teórica, decorreu no Gabinete de
Intervenção Local entre os dias 4 e 14 de Outubro e contou com a participação de 8 mulheres
desocupadas.
3.9 URBANIZAÇÕES UNIFAMILIARES DE MATADUÇOS, TABOEIRA, EIXO, QUINTÃS, S.JACINTO E
EIROL
CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICAÇÃO LIGEIRA – QUINTA DA BELA-VISTA, PAÇO, EIXO E COVA
DO OURO
MONOBLOCOS PRÉ-FABRICADOS DE TABOEIRA, CAIÃO, AGRAS DO NORTE E QUINTÃS
As 76 habitações unifamiliares, distribuídas pelas urbanizações implantadas nas Freguesias de
Esgueira, Eixo, Oliveirinha, Eirol e S. Jacinto têm sido objecto de intervenção, por parte desta
Divisão, basicamente, ao nível da conservação em situações muito pontuais, pois ao nível da
gestão social, salvo raras excepções, não se têm verificado

registo de “más relações de

vizinhança” ou comportamentos que possam eventualmente projectar uma má imagem destas
urbanizações, que são, efectivamente, um registo de uma “boa prática” no que se refere à
concepção dos projectos de arquitectura de habitação social. Neste sentido, ao longo do ano de
2005, a intervenção incidiu sobre as questões que se prendem com a conservação e manutenção
das habitações e da qual decorreu a necessidade de articulação intradepartamental,
nomeadamente, com o Departamento de Serviços Urbanos e Obras Municipais.
De referir, no entanto, que as construções de pré-fabricação ligeira, devido à fragilidade e
desgaste dos materiais utilizados, carece de uma atenção especial no tocante à sua
conservação, a qual terá de ser objecto de reflexão e estudo mais aprofundado, pois estamos
perante construções com cerca de 25 anos, o que, por si só, acarreta um conjunto de problemas
acrescidos.
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De referir que foi dada continuidade à actualização dos processos de morador, em regime de
arrendamento, através de visitas domiciliárias aos moradores residentes nos Bairros Sociais do
Paço, Eixo, Bela-Vista e Cova do Ouro, estando a ser efectuado o levantamento de necessidades
do Bairro Social da Cova do Ouro

e Bela- Vista tendo em vista a adopção de estratégias

conducentes à sua Requalificação.
No que aos monoblocos pré-fabricados diz respeito, os quais não reúnem as condições ideais de
habitabilidade, foram inúmeros os problemas ao nível de infiltrações de humidade e infraestruturas que se afiguram de difícil resolução devido à natureza dos materiais e da própria
estrutura de que se revestem. Portanto, é necessário repensar esta “pobre” Política de
Habitação Social e, sobretudo, evitar a sua reaplicação.
3.10 GESTÃO ECONÓMICA
No âmbito da gestão económica das diferentes urbanizações, realizaram-se os seguintes
trabalhos:
•

Estudo de impacto percentual relativamente aos rendimentos dos agregados familiares face à
renda resultante da actualização das rendas;

•

Estudo, em colaboração com o DEF, sobre a capacidade de endividamento das famílias,
considerando, para o efeito, uma Taxa de Esforço a 30%;

•

Sistematização de toda a informação referente a moradores com rendas em atraso no período
compreendido entre 1991 e Dezembro de 2005, com a actualização semestral;

•

Acompanhamento de 39 Planos de Liquidação de Dívida. Destes, 28 foram subscritos (em
2005) pelos moradores com rendas em atraso, sendo para tal necessário a realização de
contactos sistemáticos com moradores no sentido de os sensibilizar para a necessidade de
procederem à liquidação das suas dívidas compatíveis com a capacidade financeira dos
respectivos agregados familiares;

•

Envio de ofício aos moradores, mensalmente, que não procedem 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;

•

Reavaliação mensal das rendas dos moradores que, comprovadamente, se encontram em
situação de Desemprego, Baixa Médica e cumprimento de Serviço Militar Obrigatório.

4. INVENTÁRIO DOS FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL
Dada a inexistência de inventário dos fogos de habitação social, propriedade da Autarquia, deuse início, em 2004, e concluiu-se, em 2005, o preenchimento de uma base de dados, referente
aos Empreendimentos de Habitação Social, propriedade da Autarquia, com o registo exaustivo
de todos as fracções e habitações unifamilaires, por bloco, respectivos titulares dos Contratos
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de Arrendamento, elementos de identificação pessoal e fiscal, data de ocupação, tipologias,
áreas e outra informação pertinente relativamente à ocupação dos fogos.
De referir que no âmbito do processo de avaliação do património, propriedade da Autarquia,
esta Divisão durante dois meses, aproximadamente, acompanhou os funcionários da Empresa
SIGHT, nas deslocações a todos os empreendimentos de Habitação Social.

5. GEO-REFERENCIAÇÃO DOS PROCESSOS DE HABITAÇAO SOCIAL
Na sequência da proposta apresentada pela DHS para a criação de uma base de dados, no
sentido de se implementar a Geo-Referenciação dos processos de Habitação Social, a Divisão de
Informação Geográfica criou uma base de dados, a qual representará um instrumento de
trabalho fundamental ao nível da gestão dos Processos de Morador, Serviço de Atendimento,
Situações de Emergência, visitas domiciliárias efectuadas, Levantamentos de Carências a nível
habitacional, Designação e Registos dos Empreendimentos Habitacionais.

6. RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
No âmbito da parceria instituída entre esta Câmara Municipal e o Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Aveiro registou-se a participação de um Técnico Superior
desta Divisão no Núcleo Local de Inserção, que reúne, semanalmente, à 4ª Feira e funciona
como espaço de debate e reflexão para a definição de estratégias de intervenção adequadas
aos beneficiários que subscrevem os respectivos Acordos de Programa de Inserção, os quais
preconizam, fundamentalmente, medidas de inserção no sentido da inclusão sócio-económica
dos Cidadãos beneficiários desta Política Social. No que se refere à área temática da Habitação
Social, fundamental no processo de inclusão da população mais vulnerável à pobreza e exclusão
social, são sinalizadas as situações de maior precariedade habitacional e encaminhadas para
esta Divisão no sentido de se proceder à sua avaliação. Não menos importante e revelando-se
como estratégia fundamental no combate à liquidação das rendas em atraso e, sob proposta
apresentada por esta Divisão, tem-se mobilizado os recursos humanos envolvidos no processo,
através dos quais se veicula informação no sentido de todos os beneficiários da prestação
pecuniária de RSI e simultaneamente inquilinos desta Autarquia, subscreverem nos respectivos
Acordos de Programa de Inserção, acções conducentes tendo em vista a sensibilização para a
liquidação das dívidas referentes a rendas em atraso, através da elaboração de Planos de
Liquidação de Divida.
Ainda, ao nível da parceria, esta Divisão acompanhou 7 processos familiares de RSI. Destes, 4
dizem respeito a famílias residentes nos monoblocos implantados nas Agras do Norte e 3
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correspondem a famílias residentes na Freguesia de S.Jacinto, sendo que, uma reside na
Urbanização Social.
De referir que o acompanhamento dos processos de RSI pressupõe as seguintes diligências:
•

Visitas domiciliárias para a elaboração de Informações Sociais, Fichas de Processo Familiar,
Reavaliações Oficiosas e sistematização de informação para efeitos estatísticos;

•

Informações sobre Pedidos de Apoios Complementares;

•

Subscrição e acompanhamento do desenvolvimento das acções elencadas nos Acordos de
Programa de Inserção.

7. ESTUDANTES PALOP
Esta Câmara Municipal vem prestando, há vários anos, apoio aos estudantes oriundos de Países
de Lingua Oficial Portuguesa, com dificuldades de ordem económico-social, através da
disponibilização de alojamento gratuito, em habitações sociais. Ora, considerando que compete
a esta Câmara Municipal regular as regras e os procedimentos de atribuição e manutenção deste
benefício, como garantia de boa gestão, equidade e transparência, foram propostas e aprovadas
em Reunião de Câmara de 27/06/05 as “Normas de apoio ao nível do alojamento social a
estudantes oriundos dos PALOP”, cujo objecto prende-se com a regulação das condições de
acesso e manutenção do referido apoio.
Assim, de acordo com as Normas vigentes e na sequência da reorganização deste processo,
procedeu-se à reestruturação da ocupação dos fogos e os estudantes que não revelavam
aproveitamento escolar há vários anos consecutivos foram informados da cessão do apoio, para
se poder avaliar a situação dos estudantes que já haviam formalizado pedido e aguardavam pela
existência de vaga.
Actualmente estão disponibilizados três fogos de tipologia T4 sitos na urbanização de Santiago,
nomeadamente, nos Blocos 2-3ºB;1-2ºA e 4 2º-B.

8. PROJECTOS EM COLABORAÇAO COM OUTRAS DIVISOES DA AUTARQUIA E PARCERIAS
EXTERNAS

8.1 PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE AVEIRO
Participação na discussão e elaboração de proposta de intervenção na área da “Sociedade”.
Participação no “Dia da Mobilidade” que teve lugar no dia 17 de Dezembro.
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8.2 SÉNIOR MAIS
Colaboração no referido projecto, dinamizado pela Divisão de Acção Social, através da
participação nas seguintes actividades: “Dia Mundial da Floresta” “Dia Mundial da Poesia” “Dia
da Terra” “Dia Nacional do Folclore” “Animar para Recordar” “Dia dos Avós” “Cacia e as suas
Tradições” e “Festa de Natal dos Seniores”.
8.3 REDE SOCIAL
No âmbito da Rede Social, sob gestão da Divisão de Acção Social, esta Divisão integra o Grupo
Temático da Habitação e das Minorias Étnicas do Concelho e colabora no Grupo de Trabalho de
Apoio à rede (constituído pelas Divisões de Acção Social, Habitação, Educação, Juventude,
Desporto e Acção Cultural).
No que se refere à dinamização das várias Comissões de Freguesia, é de referir a participação
nas de S. Bernardo, Cacia, Oliveirinha, Requeixo, S. Jacinto e Aradas.

9. ACÇÕES DE FORMAÇÃO
“VI Curso de Chefes de Secção”, promovido pela CEFA de Coimbra, cujo objectivo é dotar os
funcionários, que podem aceder a cargos de chefia, de competências técnicas, pessoais e
profissionais, adequadas às funções a exercer. Participação de uma funcionária com a categoria de
Assistente Administrativo Especialista.
“I Congresso de Habitação Social-Habitação Social: Que Futuro?”, promovida pelo CECHODAS e no
qual participaram duas Técnicas Superiores de Serviço Social.
“ Novas Competências das Autarquias Locais”, promovida pela AMRIA e na qual participou uma
Técnica Superior de Serviço Social.
“Curso de “Base de Dados Access Inicial e Intermédio” – 2ª Edição, promovida pela AMRIA e na qual
participaram 2 Técnicas Superiores de Serviço Social.
“Regime de Férias, Faltas e Licenças”, promovida pela AMRIA, na qual participou uma Técnica
Superior de Serviço Social.
“Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho” promovida pela AMRIA e na qual participou uma
Técnica Generalista, Educação Social.
“Curso de Modernização Administrativa, Atendimento e Acolhimento”, promovida pela AMRIA, na
qual participou uma Técnica Superior de Serviço Social.
“Curso de Novas Competências das Autarquias Locais”, promovida pela AMRIA, na qual participou
uma Técnica Generalista da área de Educação Social.
“Formação sobre “Taxas II”, promovida pela AIRC que contou com a participação de um Técnico
Superior de Serviço Social e um Assistente Administrativo Especialista.
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6.4. - SAÚDE
__________________________________________________________________________________
INTRODUÇÃO
GRIPE DAS AVES – NOTAS HISTÓRICAS
O síndroma originado pelos vírus influenza foi referido pela primeira vez por Hipócrates,
no ano 412 AC, e a primeira descrição completa de uma pandemia gripal data de 1580 (Era
Cristã). Desde então ocorreram mais de 30 pandemias causadas por diferentes tipos de vírus
influenza. No século XX, houve três grandes pandemias, todas originadas e transmitidas por
animais (suínos em 1918 e aves em 1957 e 1968). A mais devastadora foi a "gripe espanhola",
devida ao vírus Influenzae A(H1N1), que matou entre 30 e 40 milhões de pessoas entre 1918 e
1920. As pandemias de 1957 (gripe asiática) e de 1968 (gripe de Hong Kong) mataram mais de 4
milhões de pessoas, sobretudo crianças e idosos; a primeira foi devida ao subtipo A(H2N2) e a
segunda aos subtipos A(H3N2) e A(H1N1).
Conhecem-se actualmente três tipos diferentes de vírus influenza: A, B e C. O tipo A
subdivide-se ainda em vários subtipos, sendo os subtipos H1N1, H2N2 e H3N2, responsáveis por
grandes epidemias e pandemias. O tipo B também tem originado epidemias mais ou menos
extensas e o tipo C está geralmente associado a casos esporádicos e surtos localizados.
Os tipos A e B circulam continuamente em populações humanas e sofrem mutações
frequentes. Em relação ao tipo A, podem surgir subtipos completamente novos ("shift"
antigénico), responsáveis por epidemias e pandemias mais ou menos extensas (vulnerabilidade
global das populações, devida a inexistência de exposição anterior ao vírus). Estes "shifts"
antigénicos, ocorrem irregularmente e resultam da recombinação imprevisível entre antigénios
humanos e animais (suínos ou aves, sobretudo patos/gansos). As alterações antigénicas "minor"
("drift" antigénico) são frequentes nos tipos A e B, e são responsáveis pelas epidemias
periódicas, geralmente anuais, que ocorrem em inúmeros países e regiões dos cinco
continentes. As adaptações anuais às vacinas anti-influenza efectuam-se com base nestes "drift"
antigénicos.
Em Maio de 1997, o vírus Influenzae A(H5N1) foi isolado pela primeira vez em
humanos, numa criança de Hong Kong que faleceu com o Síndroma de Reye. O Síndroma de
Reye, envolvendo o sistema nervoso central e o fígado, é uma complicação rara em crianças e
está associada à ingestão de salicilatos.
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Antes deste acontecimento, só se tinha conhecimento da ocorrência do vírus Influenzae
A(H5N1) em diferentes espécies de aves (daqui a designação de "gripe das aves"), incluindo
galinhas e patos/gansos, sabendo-se ainda que a maior parte das galinhas infectadas morriam
num curto espaço de tempo, e que patos/gansos eram os principais reservatórios do vírus. O
subtipo H5N1 foi isolado pela primeira vez em estorninhos, em 1961, na África do Sul.
Durante a primavera de 1997, foi detectado em Hong Kong um elevado número de
galinhas doentes com "gripe das aves" e subsequentemente foram diagnosticados 18 casos de
infecção pelo H5N1 em pessoas residentes no Território, 6 dos quais foram fatais (taxa de
letalidade: 33%). Estudos iniciados durante o surto de Hong Kong, comprovaram posteriormente
a transmissão animal-homem (aves vivas → homem) e a inexistência de risco de infecção através
do contacto ou consumo de carnes frescas ou congeladas dos animais. Contudo, ainda não foi
possível excluir-se a possibilidade de transmissão homem-homem.
ACTIVIDADES
•

PROGRAMA “SENIOR MAIS” – Participação na elaboração do plano de
actividades para o ano 2005; colaboração na promoção de algumas das diversas
actividades programadas;

•

PROJECTO “AGIR PARA INSERIR” – apoio logístico ao projecto e participação
em algumas das actividades levadas a cabo no âmbito do mesmo;

•

“PROJECTO “100% COOL” – apoio na divulgação da iniciativa.

•

APOIO A CIDADÃOS CABOVERDIANOS – contacto com entidades da área da
saúde na procura de apoio a cidadãos caboverdianos com necessidades médicas
específicas;

•

REUNIÃO

DA

COMISSÃO

CONCELHIA

DA

SAÚDE

–

participação,

em

representação da Câmara Municipal de Aveiro, na reunião da Comissão
Concelhia da Saúde, realizada a 21 de Março de 2005;
•

ORGANIZAÇÃO EXPOSAÚDE – participação nas reuniões preparatórias e na
organização do evento; disponibilização de alguns meios materiais; atribuição
de um subsídio à entidade organizadora no valor de €1500;

•

AGROVOUGA 2005 – Acompanhamento da equipa da Delegação de Saúde na
deslocação ao Parque de Feiras e Exposições, no âmbito de uma vistoria aos
locais onde são confeccionadas e servidas refeições;

•

APOIO À DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS – Colaboração com diversas entidades
(Fundação Portuguesa de Cardiologia, Liga dos Amigos do Coração – Aveiro,
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Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, Instituto Português de Sangue, entre
outras) com vista à divulgação de iniciativas promovidas pelas mesmas;
•

UNIDADES DE TRATAMENTO DE TOXICODEPENDENTES – Divulgação da listagem
das unidades de tratamento de toxicodependentes convencionadas com o I.D.T.
pelas Juntas de Freguesia;

•

PROJECTO “POSTURA CORPORAL” – Avaliação técnica, emissão de parecer a
apresentação de proposta para a execução do mesmo;

•

RASTREIOS DE SAÚDE – Promoção, em colaboração com a Liga dos Amigos do
Coração – Aveiro, de vários rastreios de saúde (despiste aos factores de risco da
doença coronária) em vários locais do Município;

•

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO – Comemoração da efeméride, através da promoção
de um rastreio ao índice de massa corporal, aberto a toda a população;
Concepção e distribuição de um folheto informativo sobre cuidados alimentares
a ter em conta com vista a uma melhor qualidade de vida;

•

SEMANA DA MOBILIDADE – Participação na organização da Semana da
Mobilidade – promoção do evento “SAÚDE AVEIRO” que se realizará no dia 18 de
Setembro de 2005 (Dia da Mobilidade e Saúde). Realce- -se que, no âmbito
deste evento, terão lugar um conjunto diverso de actividades ligadas às
questões da saúde e mobilidade. Esta iniciativa contará com a presença de
diversas entidades regionais e nacionais e com cerca de uma centena de
voluntários. O referido evento foi visitado por cerca de 300 pessoas;

•

GRIPE DAS AVES – acompanhamento permanente da situação;

•

FARMÁCIAS – Pesquisa e análise da legislação que estabelece as regras para a
prestação do serviço de turno; Análise e emissão de parecer sobre o calendário
de serviço permanente a praticar pelas farmácias do Município durante o ano
2006;

•

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES – avaliação dos hábitos alimentares e
de actividade física das crianças do 1º ciclo do ensino básico, em colaboração
com a Divisão de Educação;

•

FOLHETO “ALIMENTAÇÃO E DOENÇAS ASSOCIADAS” – concepção e divulgação
de folheto sobre alimentação e doenças associadas;

•

FOLHETO “OBESIDADE” – concepção e divulgação de folheto sobre a
problemática da obesidade e sua relação com a hábitos alimentares
indesejados;
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•

DINAMIZAÇÃO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA NUTRIÇÃO, destinada à
população idosa, em parceria com a Divisão de Acção Social e com a
colaboração de várias juntas de freguesia;

•

PROMOÇÃO DE UMA ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO (6 de Outubro) SOBRE O TEMA
“NUTRICIONISMO E DIETÉTICA” - colaboração com a Divisão de Habitação
Social na promoção de uma acção de formação centrada na temática, atrás
mencionada, e cujos destinatários foram habitantes do Bairro Social de
Santiago;

•

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO (16 de Outubro), através
da promoção, em parceria com a Divisão de Educação, de um concurso escolar
sobre o tema “Apresentação de uma ementa equilibrada”;

•

RECOLHA DE SANGUE – divulgação da iniciativa, que se realizou nos dias 2, 9 e
16 de Setembro de 2005, junto da população;

•

DESPISTE DOS FACTORES DE RISCO – promoção de um rastreio à tensão arterial
e glicémia, integrado na programação do programa Senior Mais, iniciativa
promovida pela Divisão da Acção Socia, que se realizou na Freguesia de Cacia.
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6.5. - PLANEAMENTO, HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA
__________________________________________________________________________________

6.5.1. – PLANEAMENTO
6.5.1.1 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO
Acção / Actividade desenvolvida: Plano Director Municipal
Descrição: A revisão inscreve-se no entendimento do planeamento como processo contínuo de
avaliação e adaptação dos instrumentos de planeamento urbanístico à realidade do Município
em transformação. Este entendimento e o resultado da experiência conferida pela aplicação do
PDM durante os seus anos de vigência, constituem a base e oportunidade de equacionar a sua
revisão.
Acresce ainda que do novo enquadramento jurídico dos instrumentos de gestão territorial, nos
quais se inclui o PDM, decorre a necessidade de uma abordagem em moldes diversos e, em
alguns aspectos, por vezes mais exigentes dos até agora prosseguidos em planos anteriores, com
implicações decisivas nos conteúdos material e documental dos planos.
Pretende-se, assim, conferir a este instrumento maior operacionalidade, capaz de enquadrar as
dinâmicas dos agentes em presença, assegurando os equilíbrios fundamentais da Cidade.
O PDM de Aveiro encontra-se no seu décimo ano de vigência, e por conseguinte, a Câmara
Municipal

iniciou o processo de revisão deste plano,

tendo em conta não só o facto da

legislação em vigor determinar a revisão dos Planos Directores Municipais 10 anos após a sua
entrada em vigor, mas também pela necessidade de actualizar e adaptar o modelo da estrutura
espacial do território municipal e a estratégia de desenvolvimento local.
Este será o momento adequado para uma reflexão sobre as estratégias a prosseguir, as quais
deverão traduzir as principais opções de política e de desenvolvimento económico, social e
cultural, favorecendo ou condicionando a utilização do território, pelos diversos sectores de
actividade, defendendo e valorizando os recursos existentes.
A cartografia utilizada para a elaboração do PDM tornou-se num dos principais constrangimentos
para uma gestão eficiente deste instrumento de planeamento. O PDM de Aveiro foi elaborado
tendo por base cartografia desactualizada e sem utilização de sistemas informáticos, pelo que
se verificaram incorrecções na transposição de escalas, discrepância entre plantas de
condicionantes e plantas de ordenamento e incompatibilidades com a estrutura regional do
sistema urbano das redes das infra-estruturas.
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Promover-se-á o registo e compatibilização das principais redes de infra-estruturas existentes e
propostas pelas diversas entidades e a integração das novas Servidões e Restrições de Utilidade
Pública que entretanto foram criadas por infra-estruturas e equipamentos ou decorrentes da
protecção e conservação do Património.
Enquadrar-se-á a inúmera legislação que se aplica directamente à elaboração, alteração e
revisão dos PMOT que foi publicada desde a entrada em vigor do PDM e que irá interferir de
forma decisiva quer no conteúdo material quer no conteúdo documental da revisão do Plano.
Avaliar-se-á a compatibilização com os Planos e Projectos aprovados ou em aprovação e a
integração de estudos realizados e fixação de elementos estruturantes e condicionantes da
ocupação do espaço.
Após a Câmara Municipal ter deliberado a revisão do Plano Director Municipal, este
Departamento tomou algumas medidas, no sentido dar início à tramitação processual, conforme
estipula a legislação em vigor:
-

Promovemos a publicação da decisão camarária em Diário da Republica, dando início a
um período de 30 dias de participação preventiva, em que toda a comunidade pode
fazer sugestões e observações.

-

Elaboramos um documento com a fundamentação técnica que justifica a necessidade de
revisão do plano, a qual foi enviada para a Direcção Geral de Ordenamento

do

Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e para a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro(CCDR C). Simultaneamente foi solicitada a
formalização

da Comissão Mista de Coordenação, a qual deverá fazer o

acompanhamento do Plano.
-

Propusemos a constituição e estrutura da equipa da revisão do PDM, na qual todos os
seus elementos fazem parte da integrante dos serviços municipais.

-

Realizaram-se reuniões programáticas com as Juntas de Freguesia, numa segunda fase
com as Juntas que mudaram de presidência nas eleições autárquicas, para
levantamento das principais preocupações no âmbito da futura revisão.

-

Realizou-se uma reunião com uma comissão da Assembleia Municipal, designada para
este efeito, no sentido de transmitir e informar este órgão, sobre o desenvolvimento
dos trabalhos.
Iniciámos a elaboração dos Estudos de Caracterização para o Território municipal.

Aguardamos a publicação da Comissão Mista de Coordenação em Diário da República.
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Acção / Actividade desenvolvida: PUCA - Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro
Descrição:
O processo de elaboração do Plano de Urbanização da cidade de Aveiro teve o seu início em
1995, aquando da sua adjudicação a uma equipa externa aos serviços municipais. Foi
apresentado o primeiro documento de análise em Abril de 1996: Relatório Diagnóstico e Linhas
Orientadoras do Plano. Em Setembro de 1997 seria entregue o Ante-Plano de Urbanização.
O plano foi alvo de dois alargamentos de área: O primeiro passou da cidade consolidada,
marcada essencialmente pela E.N. 109, para o limite do IC1. A segunda ampliação deveu-se ao
facto do próprio IC1 se ter deslocado para Nascente.
Os alargamentos da área do plano tiveram como objectivo integrar nos estudos, o território
que aspira apresentar níveis de urbanidade superiores aqueles que possui, num quadro urbano
que se caracteriza por eixos de ligação como principais saídas/entradas da cidade e quarteirões
de génese agrícola que mal configuram estes novos parâmetros que a população de cariz mais
urbano deseja.
Em 8 de Novembro de 2001 foi apresentado ao executivo camarário o Plano de Urbanização. Foi
deliberado o envio do documento às entidades que legalmente têm que se pronunciar para
posteriormente ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal.
Durante o período da elaboração do Plano houve mudança do poder autárquico, o que de certa
forma obrigou a revisão completa dos itens tratados e consequentemente a um novo período de
maturação.
Os múltiplos Planos de Pormenor, Estudos Urbanísticos e projectos Urbanos que ao longo deste
período de tempo foram sendo elaborados e o seu necessário acompanhamento impôs
igualmente momentos de síntese para espaços concretos do território de grande intensidade de
debate técnico.
Foi feito o acompanhamento e a análise crítica aos seguintes Planos de Pormenor e Estudos
Urbanísticos: P.P. do Centro; P.P. de Sá – Barrocas; Estudo Urbanístico da Forca-Vouga, Estudo
Urbanístico de Requalificação da E.N. 109 e Estudo Urbanístico das Agras do Norte e Plano de
Urbanização Polis.
O tempo que medeia entre os primeiro estudo apresentado e a versão final é assim justificado
por uma opção metodológica pelo conceito Plano–Processo, a qual permite uma aferição
permanente das principais intervenções no território, levando a um permanente diálogo com os
principais agentes envolvidos nessas intervenções.
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Por outro lado, a consulta às Entidades que legalmente têm que se pronunciar neste âmbito foi
um processo muito longo, devido principalmente aos ajustamentos que tiveram que ser
introduzidos, por via dos pareceres emitidos e também às complexas negociações efectuadas
para as desafectações e exclusões quer da Reserva Agrícola Nacional, quer da Reserva Ecológica
Nacional.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro considerou estarem reunidas
as condições para a emissão de parecer favorável em 6 de Junho de 2005, pelo que só após esta
data foi possível colocar a proposta de Plano em Discussão Pública.
Durante o período de Discussão Pública recebemos 330sugestões/reclamações, as quais foram
analisadas tecnicamente.
Acção / Actividade desenvolvida: Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
Descrição: Foi feito o acompanhamento do processo de Discussão Pública
Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor do Centro
Descrição: Foi feito o acompanhamento de processos de licenciamento na área do Plano de
Pormenor
Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor da Baixa de Santo António
Descrição: Acompanhamento de um concurso privado de ideias para uma parcela do plano
integrando a solução final num processo de licenciamento .
Acção / Actividade desenvolvida: PP - Pormenor do Parque (Estádio Mário Duarte )
Descrição:
A proposta de plano foi sujeito a parecer favorável da Assembleia Municipal, procedendo-se
posteriormente à organização do processo para envio à CCDRcentro para apreciação final de
controlo, nos termos do nº4 do despacho n.º 6600/2004, 2ª Série, de 1 de Abril.
Posteriormente o plano foi enviado à DGOTDU para análise e posterior envio para publicação.
Acção / Actividade desenvolvida: PP - Plano de Pormenor de Rasos
Descrição: A área abrangida pela proposta do Plano de Pormenor de Rasos localiza-se a
nascente do aglomerado urbano de S. Bento, freguesia de N. Sr.ª de Fátima , na parte sul do
concelho de Aveiro.
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Trata-se de um território de características marcadamente rurais, onde predominam os terrenos
agricultados, fundamentalmente com produtos hortícolas e culturas de sequeiro e florestados a
pinheiro e eucalipto.
A ocupação urbana é feita ao longo dos arruamentos e de forma dispersa, definida por habitações
unifamiliares de um ou dois pisos.
A topografia não apresenta grandes desnivelamentos, facilitando uma integração urbana e
paisagística da solução urbanística adoptada.
A acessibilidade é garantida a partir da rede viária local articulada com a estrada EN 235, que até
há pouco tempo era a via principal de ligação viária e distribuição, e à Variante às EENN 235/335,
hoje em dia um eixo rodoviário importante para as conexões com os concelhos vizinhos a sul e
para o resto do país.
A decisão de elaboração do Plano de Pormenor de Rasos decorreu da necessidade da correcção de
um erro ocorrido nas plantas de Ordenamento e Condicionantes do Plano Director Municipal.
A planta de Ordenamento do PDM classifica esta área como “Zona de Construção do Tipo III –
Transição”, cujo uso preferencial é a construção de habitação unifamiliar isolada.
A planta de condicionantes do PDM, não impôs qualquer condicionante ou restrição à utilização dos
terrenos em questão.
Contudo a Planta da Reserva Ecológica Nacional , inclui esta área no ecossistema “Cabeceira de
linhas de água” e como tal em Reserva Ecológica Nacional.
A justificação para a ocorrência do erro referido prende-se com a diferença de escalas utilizadas
nas plantas do PDM (escala 1:10 000) e na Planta da REN (escala 1:25 000). Por outro lado, na altura
da elaboração destes instrumentos de Planeamento a Câmara Municipal, não dispunha de
cartografia actualizada nem de meios informáticos, pelo o lapso referido não foi detectado.
Assim, foram publicadas em Diário da República a Planta de Condicionantes do PDM em
desconformidade com a carta da R.E.N.
A legislação em vigor determina que nas situações em que a delimitação da R.E.N. constante na
carta de Condicionantes do PDM não coincida com a delimitação da mesma, deve o respectivo
Plano ser objecto de alteração a processar nos termos do D.L. 380/99 de 22 de Setembro
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Desta forma, a única possibilidade de resolver o lapso verificado é através da alteração do PDM ou
elaboração de um Plano de Pormenor.
O Plano de Pormenor de Rasos visa a conformação urbana desta área, e a resolução da
desconformidade existente entre as peças gráficas do PDM e a Carta da REN. Importa salientar
a existência de diversas construções no local e a estreita articulação desta área ao espaço
urbano envolvente, razão pela qual terá parte da mesma sido também classificada como
“espaço urbano” no PDM.
A Câmara Municipal enviou a proposta de Plano à assembleia Municipal para aprovação.
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Unidade Operativa nº13 “Plano de Pormenor de Sá Barrocas”
Descrição: Pormenorização de soluções urbanas preconizadas no estudo.
Fornecimento de elementos gráficos actualizados e acompanhamento de processos de
licenciamento na área, enquadrados na estrutura viária e cadastral existentes
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Unidade Operativa nº24 PMOT de requalificação da EN
109
Descrição: Análise do enquadramento urbanístico e da conformidade com os demais. Estudos
em elaboração. Articulação com as propostas do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro e
com o Plano de Urbanização Polis.
Análise e

elaboração de informações técnicas, para pedidos de Informação prévias e

licenciamentos de obras particulares, na área do referido Estudo.
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Unidade Operativa nº16 PMOT da Forca-Vouga - Estudo
Urbanístico da Área envolvente à Nova Estação de Aveiro
Descrição: Informação de processos de licenciamento de obras particulares enquadráveis nas
situações viárias já executadas.
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Unidade Operativa nº38 PP do Centro de S. Bernardo.
Descrição Desenvolvimento de uma solução enquadrando o zonamento do PDM e as
propostas do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro.
Informação de processos de licenciamento de operações urbanísticas.
Acção / Actividade desenvolvida: EU - Estudo Urbanístico da Área envolvente ao Centro Social
de Azurva
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Descrição:

Acompanhamento da elaboração de uma proposta para a localização de um

equipamento religiosos, integrando o equipamento social existente e enquadrando a envolvente
habitacional existente.
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Unidade Operativa nº11 PP das Agras do Norte.
Descrição:

Acompanhamento do desenvolvimento do traçado da nova avenida das Agras e

compatibilização com o Programa-Polis .
Informação de processos de licenciamento, integrados na estrutura viária existente e
enquadrados na proposta, pormenorizando diversas soluções urbanas preconizadas no estudo.
Acção / Actividade desenvolvida: EU – Estudo Urbanístico da Av. de Santa Joana
Descrição: Na sequência das reclamações recebidas no âmbito da Discussão Pública do Plano
de Urbanização da Cidade de Aveiro, promoveu-se o desenvolvimento de um traçado novo e,
consequentemente, uma proposta de ocupação marginal ao longo da avenida, conformando-a à
informação cadastral disponível e interligando as malhas urbanas envolventes .
Análise e informação de processos de licenciamento de obras particulares na área territorial do
estudo.
Acção / Actividade desenvolvida: Cemitério de Santa Joana
Descrição: Desenvolvimento de um estudo urbanístico enquadrando a área destinada ao
cemitério e de uma operação urbanística na zona de construção
Acção / Actividade desenvolvida: Bombeiros Novos
Descrição: Estudo de localização do novo quartel de bombeiros e estudo da área envolvente,
para implantação de um pavilhão desportivo, articulando o desenho urbano com as propostas de
ocupação do “Plano de Pormenor de Requalificação da EN 109”
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Projecto de ponte pedonal s/ Canal de S. Roque.POLIS
Projecto de arquitectura. Coordenação com a Polis e os seus projectistas para cabal integração
do projecto; Maquetes às escalas 1/200 e 1/50 para exploração da solução; Projecto de
execução e Caderno de Encargos; Trabalhos complementares para resposta às questões
levantadas pela equipa fiscalizadora da Polis.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Centro Cultural de Esgueira – Finalização da obra. Acompanhamento; Concurso para
mobiliário e equipamento.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
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Descrição: Centro de Acolhimento e Emergência Infantil – Estudo prévio. Aprovação do
programa pela Caritas. Estudos para a eficiência energética do conjunto. Estudo urbanístico
para facilitar as negociações de aquisição dos terrenos necessários à implantação do conjunto.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Centro de Recreio e Cultura de Horta – Levantamento da situação e projecto para
uma churrasqueira coberta e para um toldo de protecção solar.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Acompanhamento da OBRA / Projecto do Mercado Manuel Firmino Executados os
projectos do Edifício do Mercado. Em execução os arranjos exteriores e definição
de mobiliário interior. Elaboração de Caderno de encargos para Concurso de
bancas e Quiosques.
Acção / Actividade desenvolvida: Projecto de Modernização da Linha do Norte – estudo
acústico
Descrição: Análise do Estudo. Participação em reuniões de discussão municipal sobre a matéria
e com as empresas e instituições envolvidas no processo.
Acção / Actividade desenvolvida: Ligação ferroviária ao Porto de Aveiro
Descrição: Análise do Estudo de Impacte Ambiental e elaboração de relatório indicando pontos
negativos ou a considerar no desenvolvimento do projecto de execução.
Acção / Actividade desenvolvida: Linha Ferroviária de alta velocidade – RAVE
Descrição: Análise e ponderação dos traçados apresentados aquando da Avaliação de Impacto
Ambiental, no âmbito da análise do território no processo de revisão do PDM.
Acção / Actividade desenvolvida: Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (eixo estruturante)
Descrição: Estudo de diversas situações de articulação com a estrutura viária existente , para
serem consideradas pelo IEP no desenvolvimento do projecto
Acção / Actividade desenvolvida: EN16/EN109 – beneficiação
Descrição: Análise e acompanhamento das soluções indicadas pelas “Estradas de Portugal” no
projecto de execução para a beneficiação da via.
Estudo pormenorizado de áreas específicas face a processos de licenciamento.
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Acção / Actividade desenvolvida: CDH / habitação social e a custos controlados
Descrição: Estudos de enquadramento urbano (localização, implantação e acessibilidades) de
unidades habitacionais enquadradas em processos de licenciamento de obras particulares.
Acção / Actividade desenvolvida: Carta Educativa
Descrição: Tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos no quadro do actual
desenvolvimento demográfico e sócio-económico do município e das novas orientações do
ministério da educação, foram feitos alguns ajustamento à proposta de reordenamento da rede
escolar.
Neste âmbito, foram realizadas reuniões e solicitados pareceres às juntas de freguesia,
agrupamentos de escolas e associações de pais sobre a proposta de da carta educativa então
desenvolvida.
Acção / Actividade desenvolvida: Página da Câmara na Internet
Descrição: Prestação das informações e esclarecimentos solicitados por particulares.
Elaboração de elementos gráficos e escritos relativos às actividades desenvolvidas pelo
departamento para divulgação .
Acção / Actividade desenvolvida: Concursos
Descrição: Participação em Júri de Concurso do Centro de Saúde de Esgueira
Acção / Actividade desenvolvida: Reuniões com Entidades
Descrição: Participação nas reuniões da CRRABL para análise dos pedidos de inutilização de
solos incluídos em Reserva Agrícola Nacional e emissão de parecer sobre os mesmos.
Participação nas reuniões da Comissão do Património Edificado
Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções
Descrição: TÁXI DA RIA - Projecto da embarcação. Concurso para a escolha do estaleiro para a
construção dos protótipos; Acompanhamento dos trabalhos em estaleiro, apetrechamento e
acompanhamento da imagem gráfica; Acompanhamento do licenciamento junto à Capitania.
Plano de implantação de trapiches nos canais urbanos; Implementação da primeira fase dos
trapiches, no âmbito da Polis.
Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções
Descrição : Praça do Peixe –procedimentos para a contratação das empresas para a lavagem do
pavimento

do

mercado

e

posterior

isolamento

com

produtos

antiderrapantes.
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Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções
Descrição : estudos vários de alinhamento e propostas de abertura de novos arruamentos de
apoio à gestão urbanística.
Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acçõe
Descrição: Coordenação da organização física da Feira do Livro, na Praça Marquês de Pombal.
Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções
Descrição: Concurso para a concessão de um café - esplanada nos jardins do Cais da Fonte Nova
– elaboração do concurso e participação no júri.
Acção / Actividade desenvolvida: Outras Acções
Descrição: colaboração no processo de concurso público para a elaboração de um estudo de
mercado de Revitalização e Valorização económica e patrimonial do salgado de Aveiro no
âmbito do programa Interreg IIIB Sal Atlântico.
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6.5.1.2 – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO E IMOBILIÁRIO
No âmbito das actividades desta Divisão, temos a salientar que foram levadas a cabo
diversas tarefas por forma a dar cumprimento às necessidades de implementar acções com o
intuito de fomentar e dar sequência às demais actividades dos diversos sectores da Câmara
Municipal de Aveiro, com vista ao cumprimento das Grandes Opções do Plano e Orçamento.
De salientar:
•

Diligências e contactos com entidades públicas e privadas tendentes às aquisições,
alienações e organização dos respectivos processos;

•

Elaboração de diversas avaliações dos imóveis a adquirir ou a alienar pelo Município;

•

Levantamento de cadastro para apoio às negociações e desenvolvimento de Estudos
Urbanísticos;

•

Realização de Hastas Públicas;

•

Fornecimento de elementos necessários à permanente actualização do cadastro dos
bens municipais;

•

Representação da C.M.A. na Comissão de Delimitação do Domínio Público Marítimo,
juntamente com A.P.A. e Ministério da Marinha;

•

Apoio à Divisão de Notariado, S.M.A.S. e D.P.G.O.M., assim como ao Sector de
Planeamento, e ainda a outras entidades exteriores à Câmara;

•

Estabelecimento de diversos acordos através de Protocolos que serviram de base a
negociações para a implementação de obras municipais.

NEGOCIAÇÕES / AQUISIÇÕES
•

De terrenos para a implementação de diversas obras e dar continuidade a outras,
nomeadamente:
-

Para a abertura da Avenida de ligação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho à
E.N.109;

-

Para a abertura da Transversal à Avenida da Nova Estação;

-

Para a abertura da Transversal que liga a Avenida da Nova Estação à Alameda
Silva Rocha (Forca Vouga);

-

Para a abertura da Avenida de Santa Joana;

-

Para a abertura da Avenida do Crasto;

-

Para o Parque de Feiras e Exposições (continuação);

-

Para

a

implementação

do

Estudo

Urbanístico

das

Agras

do

Norte

(continuação);
-

Para a Zona Industrial de Taboeira (continuação);

-

Para o Quartel dos Bombeiros Novos;
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-

Para a Ponte do Outeiro (continuação);

-

Para parte da Rotunda da Policlínica;

-

Para o Parque de Sá Barrocas;

-

Para a Passagem da Conduta de Saneamento no Paço (Cacia);

-

Para o Pavilhão do Clube do Povo do Esgueira;

-

Para o Campo de Futebol da ACREMA – Associação Cultural e Recreativa de
Mataduços.

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
•

Elaboração de vários loteamentos municipais, alteração de outros, e alguns Estudos
Urbanísticos de terrenos Municipais, necessários à conclusão de diversas negociações em
curso;

•

Área envolvente à C+S de S.Bernardo;

•

Habitações Sociais do Paço;

•

Loteamento Municipal nas Agras do Norte;

•

Estudos Urbanístico:
-

Parque de Feiras;

-

Forca-Vouga;

-

Localização do Quartel para os Bombeiros Novos;

-

Rectificação ao traçado da Avenida de Santa Joana;

-

Rectificação ao traçado da Avenida do Crasto;

-

Rectificação ao traçado da Avenida das Agras do Norte.

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
•

Lotes (Parcelas) n.os 3 (12), 9 (25) e 10 (26) do Plano de Pormenor do Centro;

•

Parcelas n. os 1, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 34, 35 e 41 do Plano de Pormenor do Centro;

•

Parcela de terreno, sito na área do Plano de Pormenor do Parque (Estádio Mário
Duarte).

INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
•

Apoio e fornecimento de elementos à equipa da SIGHT necessários para a inventariação
do Património Imobiliário.
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TOPONÍMIA
•

Informação de processos e serviços de toponímia (denominação de arruamentos,
atribuição de números de polícia e colocação de placas toponímicas);

•

Informação de Certidões.

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
•

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.
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6.5.2. - GESTÃO URBANÍSTICA

O Departamento depende fortemente do estado da economia local, o impulso da
actividade dos particulares, na área da construção civil, reflecte-se no movimento registado.
Este sector da economia local está directamente relacionado com a economia Nacional e pelo
numero de requerimentos que deram entrada no ano em análise, conforme se pode verificar no
gráfico que se apresenta, sente-se um ligeiro recuperar da confiança dos particulares no
investimento imobiliário.
O gráfico a seguir apresentado, demonstra a evolução do número de requerimentos
registados na Divisão Administrativa, no decorrer dos últimos três anos.
EVOLUÇÃO DO TOTAL DE REQUERIMENTOS
(entradas registadas no balcão da Divisão
Administrativa)

6407

6878

6345

2003

2004

2005

Os requerimentos entrados no front-office representam na maioria dos casos projectos
de arquitectura ou de loteamento e o respectivo desenrolar do pedido de licenciamento,
incluindo a amissão da licença de utilização, documento final do processo que permite ocupar a
nova edificação. Em média deram entrada 25 requerimentos por dia.
O front-office da Divisão Administrativa do Departamento de Gestão Urbanística de
Obras Particulares 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.
Após a recepção do requerimento, o mesmo transita para o sector de entradas, ou seja,
é atribuido o número do requerimento e é feita a pesquisa, quer através de fichas de registo,
quer através do sistema de informação geográfica. Concluída a pesquisa dos dados é solicitado o
processo a arquivo e são retirados os elementos necessários para formalizar a entrada, em
computador, do pedido, através do SPO (Sistema de Processamento de Obras).
Após o registo do processo no Sistema Informático, este transita para o sector de
formalização, onde é organizado em suporte de papel, preenchidas as capas e as folhas de
tramitação.
Concluídos os passos iniciais do processo é realizado o Saneamento e Apreciação
Liminar, nos termos do artigo 11º do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, alterado e
republicado pelo Dec.-Lei n.º177/2001, de 4 de Junho/99, ou seja:
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“1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal decidir as questões de ordem formal
e processual que possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido apresentado no âmbito do
presente diploma.
2 – O Presidente da Câmara Municipal profere despacho de rejeição liminar do pedido,
no prazo de oito dias a contar da respectiva apresentação, sempre que o requerimento não
contenha a identificação do requerente, do pedido ou da localização da operação urbanística a
realizar, bem como no caso de faltar documento instrutório exigível que seja indispensável ao
conhecimento da pretensão.”
Concluído o procedimento inicial, considerando que o pedido está corretamente
instruído, é distribuído e movimentado, com registo no SPO, para os diversos sectores de análise
técnica do pedido: sector de arquitectura, sector de vistorias ou sector de loteamentos.
Aí o pedido é apreciado tendo em conta a sua conformidade com planos municipais de
ordenamento do território, planos especiais de ordenamento do território, servidões
admiminstrativas, restrições de utilidade pública e quaiquer outras normas legais e
regulamentares relativas ao aspecto exterior e a inserção urbana e paisagística das edificações,
bem como sobre o uso proposto.
Do resultado da análise técnica é anexada ao processo a informação produzida e
registada no SPO, e é movimentado o processo para visto da Directora de Departamento ou
Chefe de Divisão que, concordando com a informação, movimenta o processo para Despacho
Superior.
Após Despacho Superior sobre o pedido o processo de obras transita para o sector de
notificações a fim de dar conhecimento ao requerente do sentido da decisão da Câmara sobre o
seu pedido. Por último, o processo é arquivado. A descrição acima efetuada é importante no
sentido de se perceber a complexidade do percurso de um pedido no âmbito do Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação
A complexidade da legislação acresce ao procedimento acima descrito consultas a
entidades externas, no âmbito de servidões administrativas, restrições de utilidade pública e
dos licenciamentos específicos de atividade industrial, restauração e bebidas, estabelecimentos
comerciais que pela natureza dos produtos comercializados podem representar um risco para a
saúde pública, licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis e demais atividades
especificas.
Tratando-se de pedidos em áreas em estudo (planeamento) ou de especial
complexidade, é solicitada a colaboração de outros Departamentos que desenvolvem atividades
que se complementam e interligam com a nossa, tais como o Departamento de Planeamento e
Desenvolvimento Territorial, Departamento Jurídico e Departamento de Obras Municipais.
No gráfico que se apresenta podemos verificar a evolução dos alvarás emitidos, de
licença de construção e de licença de utilização, nos decurso dos últimos três anos.
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COMPARATIVO DOS ALVARÁS EMITIDOS NO ÚLTIMOS TRÊS ANOS
1379
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Alv. de licença de construção

O quadro que se apresenta contém a listagem dos diversos tipos de pedido que deram
entrada e foram informados no Departamento no ano de 2005, pelo que os 6407 requerimentos
dividiram-se da seguinte forma:
Aditamento loteamento

46

Aditamento propriedade horizontal

26

Anular projecto ou requerimento

3

Anulação da responsável técnica

35

Anulação projecto - Novo projecto

1

Apresentação de projectos de especialidades

598

Apresentação de documentos

360

Apresentação de esclarecimentos

30

Aprovação de nome e lotação

4

Atribuição do numero de Controlo Veterinário

1

Autorização para obras

52

Averbamento

175

Cancelamento da garantia bancária

3

Concessão de subsidio

1

Deferimento tácito

2

Emissão de alvará de loteamento

31

Emissão de licenca de construção

697

Estações de radiocomunicações

8

Exposição

826

Ficha Técnica da Habitação

251

Garantia bancária

4

Informação p/ destaque

56

Informação prévia

254

Informação prévia de loteamento

17

Licenciamento industrial

54

Licença demolição

23

Licença para extracção de inertes

1

Licença para muros

71

Licença para obras

32

Licença parcial

18
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Ligação águas pluviais

6

Ligação energia eléctrica

1

Movimentação de terras

5

Novo licenciamento

66

Número policia

191

Ocupação via pública

79

Projecto de alterações

550

Projecto de arquitectura

352

Projecto de arquitectura/especialidades

86

Projecto de infra-estruturas (obras de urbanização)

58

Projecto de loteamento

26

Propriedade horizontal

64

Prorrogação de licenca

283

Prorrogação do prazo de obras de urbanização

11

Prorrogação prazo p/ entrega projectos de especialidades

12

Recepção definitiva de obras de urbanização

34

Recepção provisória de obras de urbanização

34

Redução de taxas relativas a edificações

34

Telas finais

45

Verificação de alinhamento

4

Vistoria ao abrigo do D.L. 321-B/90 (arrendamento)

197

Vistoria das Condições de Segurança e Salubridade

22

Vistoria para efeitos de concessão de licença de utilização

567
6407

A tramitação processual acima descrita e o tratamento dado a cada tipo de pedido
geram diversas informações técnicas que culminam em Despachos decisórios sobre o pedido.
Assim, o numero de requerimentos associados a um processo de obras que deram
entrada para informação nos divesos sectores da Divisão de Gestão Urbanística estão
representados no gráfico seguinte e significam um total de 4999 informações técnicas.
Total de requerimentos com análise técnica por sector na Divisão
de Gestão Urbanística em 2005
3000

2530

2500
2000

1172

1500

1297

1000
500
0
Sector de Arquitectura

Sector de vistorias

Sector de loteamentos

As informações técnicas são propostas de decisão com fundamentação legal que culminam em
Decisões Superiores, pelo que no seguimento do trabalho efectuado, ao longo do ano, pelos
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técnicos da Divisão de Gestão Urbanística e da Divisão Administrativa na análise dos pedidos de
apreciação meramente administrativa, tais como averbamentos, pedidos de emissão de licença,
mudança de Director técnico da obra ou prorrogaçãoes de licença, foram produzidas 7622
Decisões Superiores.
As Decisões proferidas Consoante o seu grau de complexidade dividem-se, conforme
exposto no gráfico seguinte, entre o Presidente ou Vereador do Pelouro e a Directora de
Departamento.
NUMERO DE DESPACHOS SUPERIORES EM 2005
Presidente e/ou Vereador, com competências delegadas, ou Directora de
Departamento, com competências delegadas
4200

4068

4000
3800
3524

3600
3400
3200
Despacho - Direct. de Depart.

Despacho - Presidente/Vereador

Através dos Despachos produzidos foram aprovados 699 projectos de arquitectura elaboradas
5194 notificações.
No decurso de um pedido de licenciamento poder haver procedimentos especiais, ou
seja, operações urbanísticas cujo projecto carece de aprovação da administração central. Neste
âmbito, foram elaborados 1310 ofícios para entidades externas tais como:
Direcção de Estradas
Instituto Português do Património Arquitectónico
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
Administração Regional de Saúde
Direcção Geral de Turismo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro
Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral
Força Aérea Portuguesa
Governo Civil
A consulta a entidades externas obriga ainda que se dê conhecimento ao requerente da
tramitação processual pelo que, após a elaboração do ofício é feita uma notificação a dar
conhecimento ao requerente da tramitação do seu pedido.
Na Divisão de Gestão Urbanística são atendidos, pelos técnicos que estão a informar os
processos, 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).
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No sector de loteamentos das 1297 informações técnicas prestadas, resultaram 33
alvarás de loteamento emitidos, dos quais 27 alvarás novos e 6 alterações a alvarás em vigor,
como se pode verificar no gráfico que se segue.

Alvarás de Loteamento emitidos em 2005

35
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10
5
0

Totais

Novos

Alterados

Da análise do quadro o que se pode concluir é que comparando o ano de 2004 com o
ano de 2005 registou-se um aumento do número de fogos nas freguesias de Stª Joana,
Oliveirinha, S. Jacinto e Vera Cruz. Regista-se ainda um acentuado decrécimo nas Freguesias de
Aradas, Glória e Esgueira.
Relativamente à freguesia de S. Bernardo e Cacia verifica-se que se mantém
sensivelmente o mesmo crescimento relativamente ao número de fogos.
Número de fogos constituídos através da emissão de Alvarás de loteamento

350
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Aradas

0

No âmbito das operações de loteamento, este sector acompanha a execução das obras
de urbanização e recepciona as obras de urbanização após vistoria cuidada à obra com vista a
verificar se a mesma corresponde aos projectos de urbanização apresentados.
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Nesta fase a obra é igualmente vistoriada pelas diversas entidades responsáveis no
campo das especialidades que emitem Autos de Recepção provisória ou Definitiva no âmbito das
suas competências, tais como a EDP, SMA, PT e Lusitânea Gás.
Por força do artigo 49º do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual,
não podem ser celebradas escrituras públicas de primeira transmissão de imóveis construídos
nos lotes ou de fracções autónomas desses imóveis sem que seja exibida, perante o notário,
certidão emitida pela Câmara Municipal, comprovativa da recepção provisória das obras de
urbanização ou Certidão, emitida pela Câmara Municipal, comprovativa de que a caução
prestada é suficiente para garantir a boa execução das obras de urbanização.

Infraestruturas de loteamentos
(recepções provisórias/definitivas, licenciamento de obras de
urbanização, certidões, informações diversas, alterações a alvarás)

Vera Cruz
S.Jacinto
S.Bernardo
Sta. Joana
Requeixo
Oliveirinha
Nª Srª de Fátima
Nariz
Glória
Esgueira
Alteração a alvarás

Eixo

Informações diversas

Eirol

Certidões

Cacia

Licenciamento de obras de urbanização

Aradas
0

5

10

15

20

Recepções provisórias e definitivas

Nos termos do artigo 54º da Lei n.º64/2003, de 23 de Agosto, a celebração de quaisquer actos
ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte a constituição de compropriedade ou ampliação
do numero de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal.
O parecer pode ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou dele resulta
parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela

Pág. 311

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana, pelo
que também nesta área é o nosso Departamento a prestar apoio técnico.
Este Departamento dá apoio técnico a outros sectores da Autarquia, nomeadamente à
Secretaria e ao Sector de Taxas e Licenças, para informação técnica, ou seja, a Divisão de
Gestão Urbanística é ainda responsável por prestar informação sobre os pedidos de publicidade
em propriedade privada e em espaço público, bem como sobre qualquer tipo de pedido de
ocupação de espaço público com fim de realização de eventos culturais ou pequenas
campanhas de publicidade.
No decorrer do ano de 2005, de 22 de Junho até 18 de Novembro, operou-se a
suspensão de procedimentos, no âmbito do Plano de Urbanização, decorrente da legislação em
vigor.
A partir desta data terminou o período de suspensão, pelo que os serviços procederam à
analise e informação dos processos, de acordo com o instrumento de planeamento em vigor, ou
seja, de acordo com o Plano Director Municipal.
No decurso do último trimestre o Vereador do Pelouro tomou decisões sobre 881
pedidos no âmbito do licenciamento de obras particulares e a Directora de Departamento no
exercício de competências delegadas 925 decisões.
Foram ainda emitidos 114 Alvarás de Licença de Construção e 214 Alvarás de Licença de
Habitação.
No gráfico que se segue podemos verificar os projectos de Arquitectura que foram
aprovados pela Câmara no decurso dos quatro trimestres do ano corrente.
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No decurso de 2005 tornou-se imperativo a adaptação do Departamento à evolução da
legislação, que tem sofrido transformações significativas na última década. Assim, uma das
vertentes da transformação implica proceder à alteração do regulamento de taxas com vista a
abranger as novas competências dos municípios até aqui atribuídas à Administração Central,
designadamente quanto ao Licenciamento Industrial e ao Licenciamento de Postos de
Abastecimento de Combustíveis.
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A execução do regulamento do Plano Director Municipal
Nos termos do ponto 1 do artigo 49.º do regulamento do Plano Director Municipal, as
disposições regulamentares deste Plano têm um prazo máximo de vigência de 10 anos. Pelo
facto do Plano referido ter sido aprovado e publicado em 11 de Dezembro de 1995 ( Resolução
de Conselho de Ministros n.º 165 / 95, de 11 de Dezembro ) e já decorridos os 10 anos, a
autarquia deu inicio ao processo de revisão do Plano Director Municipal – PDM. Já decorreu a
fase inicial de participação pública, encontrando-se actualmente em fase de elaboração e a
aguardar a constituição da comissão de acompanhamento.
Assim, foi sendo efectuada a actualização da planta de condicionantes em função de
alterações legislativas, tais como as decorrentes da implementação da A17 com respectivas
servidões administrativas ( D.L. n.º 87-A / 2000, 13.05 ); da ratificação do Plano de Urbanização
do Programa Polis de Aveiro, integrado no âmbito do Programa de Requalificação Urbana e
Valorização Ambiental das Cidades ( RCM n.º 72/2005, 17 de Março ) e tendo ainda em atenção
a aprovação do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto ( RCM n.º
76/2005, 21 de Março ).
Ainda, decorrente do disposto no ponto 2 do mesmo artigo, a câmara relata sobre a
execução do mesmo regulamento, nomeadamente relativamente aos licenciamentos efectuados
e respectivas tipologias, referindo a adequação das medidas propostas.
Atentamente, analisámos e coordenámos a aplicação das alterações e das novas leis no
domínio da gestão urbanística com o regulamento referido, nomeadamente a alteração ao
Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis ( P. n.º
362/2005, 04 de Abril ), a aprovação do regime de licenciamento da actividade das entidades
que operam no sector da pesquisa, captação e montagem de equipamentos de extracção de
água subterrânea ( DL 133/2005, 16 de Agosto ) e outras.
Os licenciamentos realizados pretendem enquadrar-se no ordenamento estipulado pelo
PDM, que se apresenta, fundamentalmente, repartido em 3 secções: Zonas de Construção; Zona
agrícola e florestal ( Zonas Agrícolas e Florestal excluídas da RAN e REN ) e Zona de Salvaguarda
estrita ( RAN e REN ).
Por sua vez, a Zona de Construção divide-se em 8 zonas diferenciadas:
-

Zona Construção Tipo I – Dominante (habitação unifamiliar isolada geminada e em
banda com cércea de 1 a 2 pisos)

-

Zona de Construção Tipo II – Central (habitação multifamiliar)

-

Zona de Construção Tipo III – Transição (habitação unifamiliar isolada)

-

Zona Predominantemente de Serviços e Armazenagem (actividades comerciais por
grosso / retalho, unidades industriais)

-

Zona Industrial e de Armazenagem (unidades industriais; de armazenagem; serviços
associados a tais actividades e habitação de guardas de instalações)
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-

Zona de Indústria Extractiva (exploração de inertes)

-

Zona de Equipamento (equipamentos de interesse público e de utilização colectiva)

-

Áreas Sujeitas a Planos Especiais (Edificações em Centros Históricos)

As directrizes preconizadas orientaram os usos, tipologias, alinhamentos e cérceas
aplicados, em salvaguarda ao contexto e enquadramento local.
Surgiram também os primeiros licenciamentos abrangidos pelo Plano de Urbanização do
Programa Polis de Aveiro, iniciando-se assim um processo de aplicação que se vai consolidando.
Ainda, com o Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro – PUCA em curso, e decorrida a
fase de participação pública ( pontos 7 e 8 do art.º 77.º do D.L. n.º 380 / 99, de 22.09, na sua
redacção actual ), de 22 de Junho a 18 de Novembro do mesmo ano, houve um significativo
impacto na gestão urbanística, pela consequente suspensão de procedimentos( artigo 117.º “
Suspensão de concessão de licenças “ do D.L. n.º 380 / 99, de 22.09, alterado pelo D.L. n.º 310
/ 2003, de 10.12 ), um interregno que quase congelou todos os procedimentos pondo em
suspenso a aplicação de novas regras.
A execução do Regulamento de Taxas
O Regulamento de Taxas, Licenças e Autorizações Urbanísticas do Município de Aveiro
inicialmente aprovado foi objecto de algumas alterações o que conduziu à versão actual que
entrou em vigor em abril de 2003.
No gráfico que se segue podemos verificar as oscilações dos totais cobrados, por
semestre, nos últimos três anos.
Taxas Urbanísticas
Evolução dos últimos três anos
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Os valores globais por semestre acima expostos dividem-se por tipo de pedido nos
termos dos gráficos que se seguem, onde podemos constatar que os pedidos de lincença de obra
(construção nova ou ampliação) e os loteamentos são responsáveis pela maior parte dos valores
totais.
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Total de Licenças Cobradas no 1º Semestre de 2005
(valores em euros)

18657,95

Ocupação da via pública

63850

Entrada de requerimentos
Plantas topográficas

11467,2

Licença de func. de rest/bebidas

1364,7

Numero de polícia

2847,44
736,3

Licenças de utilização (D.L. N.º370/99)
Licenças de Ocupação

43644,25
206626,83

Loteamentos
Vistorias verificação segurança e salubridade

550

Ficha técnica da habitação

5135

Averbamentos

125
42012,24

Prorrogações

2358,06

Muros
Licenças de obras

692399,18

Total de Licenças Cobradas no 2º Semestre de 2005
(valores em euros)

Ocupação da via pública

11058
55720

Entrada de requerimentos

Plantas topográficas

Licença de func. de rest/bebidas

Numero de polícia

Licenças de utilização (D.L.n.º370/99)

10176,5
1800,2
2600
1141,2
51795,78

Licenças de Ocupação

279941,66

Loteamentos

Vistorias verificação segurança e salubridade

Ficha técnica de habitação

Averbamentos

Prorrogações

Muros

Licenças de obras

300
5839
75
18734,7
1801
719410,11
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Da analise da aplicação do regulamento e por força da sua adaptação às novas
compências da Autarquia existem questões que devem, em nosso entender, ser revistas ou
ajustadas, o que já foi comunicado Superiormente.
Assim, urge adaptar o nosso regulamento em matéria de Postos de abastecimento de
combustíveis, porque nos termos do artigo 22º do D.L. n.º267/2002, de 26 de Novembro, é
devido o pagamento das taxas pelos seguintes actos:
Apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção e de alteração;
Vistorias relativas ao processo de licenciamento;
Vistorias a realizar para apreciação de recursos hierárquicos...;
Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões
proferidas sobre reclamações;
Vistorias periódicas;
Repetição da vistoria para verificação das condições impostas;
Averbamentos.
“Os montantes das taxas previstas são definidos em regulamento municipal.”
No que se refere ao Licenciamento Industrial nos termos do ponto 3 do artigo 25º do
D.L. n.º 69/2003, de 10 de Abril, os montantes das taxas referentes a actos relativos à
instalação, alteração e exploração dos estabelecimentos industriais do tipo 4 são fixados pela
câmara Municipal da respectiva área de localização, na parte correspondente à sua participação
nos actos em causa.
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6.6. - SANEAMENTO E SALUBRIDADE
__________________________________________________________________________________
SERVIÇO DE QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE
HIGIENE, LIMPEZA E SALUBRIDADE
Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza dos bairros sociais das freguesias do
Município de Aveiro: Bairro do Griné, Bairro do Caião, Bairro da Bela Vista, Bairro de Taboeira,
Bairro de Mataduços, Olho D’Água e Cidadela de Aveiro, Bairro da Covilhã e Vila Verde (Eixo),
Montes de Azurva e Bairro de Eirol. Este serviço é executado pelo Serviço de Higiene e Limpeza
do Departamento de Serviços Urbanos (DSU), com uma frequência semanal/quinzenal/mensal
de acordo com o calendário de actividades aprovado para o ano de 2005, elaborado por esta
Divisão.
Verificação e controlo do estado de higiene e limpeza das áreas de varredura da SUMA, SA na
cidade e das áreas de varredura da responsabilidade do DSU, nomeadamente, o controlo de
ervas na Primavera e o estado de limpeza e desinfecção das grelhas e sifões. Verificação e
controlo do estado de higiene e limpeza do Mercado Municipal de Santiago e Mercado Municipal
José Estevão.
Avaliação e informação técnica relativa a reclamações de situações de insalubridade no
Concelho, nomeadamente:
• viaturas abandonadas na via pública em diversas freguesias;
• insalubridade em linhas de água;
• insalubridade em terrenos (deposição ilegal de resíduos e falta de limpeza);
• reclamação de fumos provenientes da Padaria Flor do Alboi.
Para o controlo de pragas de roedores e insectos em várias zonas públicas do concelho e alguns
edifícios municipais, a execução dos serviços de desratização e desinfestação foi adjudicada à
empresa especializada DESINFANORTE no ano 2004/2005.
Assim sendo, foram realizados e acompanhados os serviços incluídos no caderno de encargos,
bem como, os seguintes serviços extra caderno de encargos:


desratização das Escolas EB1 de Aradas, EB1 da Alumieira e EB1 de Esgueira a 14 de Janeiro;



desratização nas salas da informática do R/C do Centro Cultural e de Congressos a 14 de
Janeiro;



reforço da desinfestação na sala de arquivo do Notariado no 3º piso do Centro Cultural e de
Congressos.
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desratização na Escola EB1 de Verdemilho, a 18 de Fevereiro;



desratização na Escola EB1 da Quintã do Loureiro, a 11 de Março.

Após conclusão de todos os serviços incluídos na Prestação de Serviços de Desratização de
Diversas Zonas do Concelho de Aveiro e Desinfestação de alguns Edifícios Municipais pela
empresa Desinfanorte, foi efectuada uma nova consulta de preços para o ano 2005/2006. Esta
Divisão procedeu à elaboração do caderno de encargos para esta consulta, tendo o serviço sido
adjudicado à empresa ECONORTE, a 29 de Junho de 2005.
Desde finais de Junho até Dezembro de 2005, foram executados por essa empresa, os serviços
incluídos no caderno de encargos e também os seguintes serviços extra caderno de encargos:


desinfestação de pulgas nas salas e hangares do Aeródromo Municipal de Aveiro, em S.
Jacinto, a 13 de Julho;



desinfestação de pulgas no jardim da Vivenda Cunha (sede da Cruz Vermelha), a 29 de
Julho;



desinfestação de pulgas na Casa Major Pessoa, a 23 de Setembro;



desinfestação de pulgas na Biblioteca Municipal, a 11 de Novembro;



desinfecção da caixa de ar subterrânea da Escola EB1 da Póvoa do Valado, a 11 de
Novembro.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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 2005, foram recolhidas 35.926 toneladas de resíduos sólidos urbanos indiferenciados cujo
destino final foi o aterro sanitário, de acordo com a tabela seguinte:
Mês

Quantidade de RSU Indiferenciados
recolhidos (Ton)

Janeiro

2779

Fevereiro

2538

Março

3030

Abril

3130

Maio

3073

Junho

3030

Julho

3390
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Agosto

3099

Setembro

2929

Outubro

3066

Novembro

2945

Dezembro

3030

TOTAL

35926

Avaliação e informação técnica da necessidade de colocação de novos contentores e papeleiras
para deposição de R.S.U., com a actualização contínua da base de dados dos contentores e
papeleiras existentes no município de Aveiro. Durante o ano de 2005, foram colocados 36
contentores de 800 litros e 20 papeleiras. No final do ano de 2005 o equipamento total no
concelho era: 3.168 contentores de 800 litros, 25 contentores de 240 litros, 27 contentores de
120 litros e 1.187 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,
Agrovouga e FARAV;



Feira das Velharias mensal, realizada no Largo da Praça do Peixe, Rua Tenente Resende,
Praça Melo Freitas e Praça 14 de Julho;



‘Sénior Mais: Dia da Floresta e da Poesia’, realizado no Estádio Municipal de Aveiro, a 21 de
Março;



Semana do Enterro do Ano, realizada no Parque de Feiras e Exposições, de 29 de Abril a 6
de Maio;



Limpeza da ‘Recriação de Venda Medieval de Peixe’, realizada na Praça do Peixe e ruas
adjacentes, em Junho;



Programa ‘Aveiro Em Festa’, de 15 de Junho a 1 de Agosto;



‘Exposaúde’, realizada no Rossio de 25 a 29 de Junho;



‘Campeonato Nacional Profissional de Skate’, realizado no Parque de Feiras e Exposições de
9 a 11 de Setembro;



‘Saúde Aveiro’, realizada no Rossio a 18 de Setembro;



‘Festa de S. Simão’, realizada na Quintã do Loureiro de 28 a 30 de Outubro;



‘Feira de Fitness’, realizada no Parque de Feiras e Exposições a 19 e 20 de Novembro.

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.
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Em Novembro de 2005 foi aprovada a actualização da tabela de preços para a prestação de
serviços de deposição, recolha, transporte, tratamento e eliminação de resíduos sólidos
equiparáveis a RSU, aplicada aos produtores cuja produção diária de resíduos sólidos seja
superior a 1100 litros, bem como a renovação dos contratos já existentes com estes produtores.
Também foi actualizado o preço do aluguer de contentores. Esta tabela de preços é válida para
o período de Dezembro de 2005 a Novembro de 2006.
RECOLHA SELECTIVA
Supervisão dos serviços efectuados pela ERSUC, SA em todo o território municipal.
Verificação, no local, do estado de conservação do equipamento e da frequência da recolha
selectiva, tendo sido efectuado o encaminhamento das anomalias para a ERSUC.
Actualização da base de dados de ecopontos associada à disponibilização de informação sobre
os mesmos na página de Internet desta autarquia, nomeadamente sobre a sua localização.
Levantamento fotográfico dos ecopontos, com o auxílio do Gabinete de Imprensa, por forma a
se proceder à actualização da referida base de dados.
Em Janeiro foram aplicados 14 pilhões Capitole nas freguesias do concelho, excepto nas
freguesias da Glória, Vera Cruz e Esgueira uma vez que nestas já existem pilhões deste tipo.
Deste modo, a recolha selectiva de pilhas foi alargada a todo o concelho. A ERSUC também
procedeu à distribuição de alguns vidrões e papelões, modelo iglos, que estavam danificados e
entretanto foram recuperados.
A 15 de Setembro foram colocados 3 novos ecopontos Clyma pela ERSUC, nomeadamente, na
Rua Príncipe Perfeito e na Rua de Santiago (junto ao restaurante 5 Reis) da freguesia da Glória
e na Rua Padre Manuel M. Ferreira (junto ao Centro Comercial Carramona) da freguesia de
Esgueira.
Foi efectuada a distribuição pelos estabelecimentos de ensino do município (Jardins de
Infância, EB1, EB2,3, Secundárias e Colégios) de caixas para recolha de pilhas e acumuladores
(não abrange os acumuladores de veículos automóveis, industriais ou similares). Estas caixas
foram fornecidas à ERSUC, SA na sequência de um contrato celebrado com a ECOPILHAS, sendo
distribuídas aos estabelecimentos de ensino pela Autarquia. Quando cheios, estes pilhões serão
recolhidos e transportados para o Aterro Sanitário Multimunicipal de Aveiro, quer pelos serviços
camarários, quer pela ERSUC, e aí organizados em paletes prontas para serem expedidas para a
ECOPILHAS, para tratamento.
No final do ano de 2005 existiam no concelho 149 embalões, 184 papelões, 259 vidrões e 57
pilhões. Durante este ano, foram colocados 3 novos ecopontos e 14 novos pilhões nas freguesias
não urbanas do concelho. Em todo o ano de 2005, através da recolha selectiva, foram recolhidas
1.125 toneladas de vidro, 751 toneladas de papel/cartão, 219 toneladas de embalagens, cujo
destino final foi a reciclagem; e 720 quilogramas de pilhas cujo destino final foi o
armazenamento nas instalações da ERSUC, SA.
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Esta Divisão elaborou um estudo para a colocação de 15 contentores para a deposição de
dejectos caninos, adquiridos pela Junta de Freguesia da Vera-Cruz. Estes contentores foram
aplicados em Setembro pelo Departamento de Serviços Urbanos.
Articulação com o Centro Educativo Dr. Alberto Souto para definição do destino final a dar a
cerca de 150 pneus usados existentes no recinto do Centro. Esta autarquia efectuou o
transporte desses pneus para uma empresa licenciada para a gestão destes resíduos, que os
aceitou a custo zero.
NORMAS TÉCNICAS SOBRE OS SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM EDIFICAÇÕES
No âmbito da aplicação das normas sobre sistemas de deposição de RSU, constantes do
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Higiene Pública, foram analisados e informados
vários Projectos de Deposição de RSU referentes a processos de obras particulares.

RUIDO
A fiscalização de reclamações sobre ruído ambiente/incomodidade são da competência da
Autarquia conforme o disposto no Regulamento Geral de Ruído, Decreto-Lei n.º 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.
Informação dos vários pedidos de Licença Especial de Ruído para a realização de festas, arraiais
e/ou outras actividades, por solicitação da Secção de Taxas e Licenças.
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, e 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 Quartel da GNR na Rua do Carmo, Vera Cruz, onde foram detectados
ligações de águas residuais aos colectores de águas pluviais;
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Vistoria aos colectores de águas pluviais da rede interior dos ex- Armazéns Geras da
Autarquia, na Rua das Pombas, Glória.



Vistoria ao colector de águas pluviais da Estrada Nova do Canal, Vera Cruz, onde se
constatou que, apesar da existência de saneamento nesta rua, a maioria das habitações
não está ligada aos colectores de águas residuais. Também se verificou, em algumas
habitações, a existência de

ligações de águas residuais aos colectores de águas

pluviais.


Vistoria ao colector de águas pluviais da Praceta da Rua do Carril, onde foi detectado
um edificio multifamiliar com ligação de águas residuais ao colector de águas pluviais.

•

Vistoria ao colector de águas pluviais na Rua 31 de Janeiro, Griné, Santa Joana.

•

Vistoria a uma empresa da Zona Industrial de Mamodeiro, com uma ligação de efluente
doméstico à rede pública de águas pluviais, e notificação para rectificação da situação.

•

Vistoria ao colector de águas pluviais na Rua S. João de Deus, viaduto de Esgueira.

Após recepção do resultado das análises à água do Lago do Parque Infante D. Pedro, concluiu-se
que é desaconselhável exercer a actividade de exploração de gaivotas no referido Lago, uma
vez que os valores da análise da água continuam a exceder manifestamente o Valor Máximo
Admissível estabelecido por lei para águas para recreio com contacto indirecto.
Na Fonte Sra. da Guia, sita no lugar da Granja da Freguesia de Oliveirinha, foi detectada água
imprópria para consumo, pelo que, em colaboração com a Junta de Freguesia de Oliveirinha e
Serviços Municipalizados de Aveiro, foi efectuado um levantamento das casas com fossas nas
imediações da fonte bem como das vacarias aí existentes. Foi dado conhecimento desta
situação à CCDR-Centro / Divisão do Baixo Vouga para os devidos efeitos.
AMBIRIA
O Projecto AmbiRia - Gestão Ambiental da Região da Ria de Aveiro, promovido pela AMRIA e
iniciado em Outubro de 2004, pretende desenvolver nos municípios associados a recolha e
divulgação de parâmetros de qualidade ambiental, Cartas da Água Georeferenciada e
elaboração de Planos Municipais do Ambiente, e divulgar essa informação nas páginas de
internet de cada autarquia. A Entidade Beneficiária Primária do Projecto é a AMRia-Associação
dos Municípios da Ria, e as Entidades Beneficiárias Secundárias são as CMs de Águeda,
Albergaria-A-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do
Vouga e Vagos. O orçamento global é de 460.950 €.
Até à presente data foram realizadas as seguintes tarefas:
▪

Reunião na AMRIA, a 10 de Janeiro, com os gestores, para apreciação e aprovação da
Acta nº1 de 2004/XII/14, e da tarefa nº1 – especificações e identificação dos serviços –
Ambi-Ria, entre outros assuntos.
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▪

Reunião nos SMA, a 13 Janeiro 2005, entre técnicos da CMA e SMA para preparação de
elementos sobre Telemetria, a apresentar pelos SMA no dia 24 de Janeiro na reunião de
gestores na AMRIA;

▪

Reunião na CMAveiro, a 20 de Janeiro 2005, com os gestores do Grupo 2 para
preparação de elementos a apresentar na reunião de 24 de Janeiro;

▪

Reunião na AMRia, a 24 de Janeiro de 2005, com os gestores, para apreciação e
aprovação da Acta nº2 de 2005/I/10, explanação pelo técnico dos SMAveiro sobre
Telegestão e apreciação de trabalhos apresentados pelos vários grupos de trabalho;

▪

Reunião na AMRIA, a 14 de Fevereiro, para apreciação e aprovação da Acta n.º 3 de
2004/I/24, tarefa nº1 – Especificações e Identificação dos Serviços – AmbiRia
(continuação), entre outros assuntos;

▪

Reunião na AMRIA, a 28 de Fevereiro, para apreciação e aprovação da Acta n.º 4 de
2004/I/24, tarefa nº1 – Especificações e Identificação dos Serviços – AmbiRia
(continuação), entre outros assuntos;

▪

Reunião na AMRIA, a 14 de Março, para apreciação e aprovação da Acta n.º 5 de
2004/II/28, tarefa nº1 – Especificações e Identificação dos Serviços – AmbiRia
(continuação), entre outros assuntos;

▪

Reunião na AMRIA, a 29 de Março, para apreciação e aprovação da Acta n.º 6 de
2004/III/14, tarefa nº1 – Especificações e Identificação dos Serviços – AmbiRia
(continuação), entre outros assuntos;

▪

Realização de duas reuniões sectoriais, nos dias 9 de Março (CMVagos) e 6 de Abril
(CCDRCentro-Coimbra), para elaboração do caderno de encargos do Plano Municipal de
Ambiente;

▪

Reunião na AMRIA, a 11 de Abril, para apreciação e aprovação da Acta n.º 7 de
2004/III/29, Caderno de Encargos da Aquisição de Equipamentos, Plano da Água e Carta
da Água, entre outros assuntos;

▪

Reunião na AMRIA,

a 26 de Abril, para apreciação e aprovação da Acta n.º 8 de

2004/IV/11, Caderno de Encargos da Aquisição de Equipamentos (continuação), Plano
da Água, Carta da Água – Proposta da ESRI Necessidades de Formação, entre outros
assuntos;
▪

Reunião na AMRIA, a 9 de Maio, para apreciação e aprovação da Acta n.º 9 de
2004/IV/26, Aprovação dos Cadernos de Encargos da Aquisição de Equipamentos, Plano
da Água, entre outros assuntos;

▪

Reunião na AMRIA, a 24 de Maio, para apreciação e aprovação da Acta n.º 10 de
2004/V/09, Aprovação do Relatório de Análise das Propostas da aquisição do
equipamento Fisico/Quimico, Especificação dos Equipamentos Microbiológicos, Planos
Municipais da Água, 2ª Apresentação de Despesas, entre outros assuntos.
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▪

Reunião, a 6 de Maio, com o Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro,
Prof.º Carlos Borrego, discutindo possível trabalho de consultoria no desenvolvimento
dos Planos Municipais de Ambiente;

▪

Apresentação do Projecto Ambi-Ria, pela Divisão de Ambiente, aos funcionários
municipais, no dia 9 de Junho, no âmbito da apresentação dos projectos Aveiro Digital,
no Auditório Pequeno do Centro Cultural e de Congressos da CMA;

▪

Reunião na AMRIA, a 14 de Junho, para apreciação e aprovação da Acta n.º 12 de
2005/V/24, Aprovação do Relatório de Análise das Propostas da aquisição do
equipamento Microbiológico, Serviços AmbiRia, entre outros assuntos;

▪

Reunião na Câmara Municipal de Águeda, a 11 de Julho, para apreciação e aprovação da
Acta n.º 13 de 2005/VI/14, Aquisição de equipamentos (ponto da situação), Planos
Municipais da Água, Caderno de Encargos para a aplicação de integração dos serviços
Ambi-Ria, entre outros assuntos;

▪

Reunião na Câmara Municipal de Estarreja, a 9 de Agosto, para apreciação e aprovação
da Acta n.º 14 de 2005/VII/11, Aquisição de equipamentos (ponto da situação), Planos
Municipais da Água e outros assuntos;

▪

Reunião na Câmara Municipal de Aveiro, a 13 de Setembro, para apreciação e aprovação
da Acta nº 15 de 2005/VIII/09, e para reprogramação Financeira do Projecto-AmbiRia,
utilização dos equipamentos F/Q, requisição dos equipamentos microbiológicos, planos
municipais da água, concurso da aplicação integração dos serviços Ambi-Ria;

▪

Reunião na Câmara Municipal de Ílhavo, a 11 de Outubro, para apreciação e aprovação
da Acta nº 16 de 2005/IX/13, aquisição dos equipamentos microbiológicos, aplicação
integração dos serviços Ambi-Ria, formação de introdução ao SIG;

▪

Reunião na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, a 15 de Novembro, para
apreciação e aprovação da Acta nº 17 de 2005/X/11, aquisição dos equipamentos,
aplicação integração dos serviços Ambi-Ria, planos da água;

▪

Reunião na AMRia, a 13 de Dezembro, para apreciação e aprovação das Actas nº 16 de
2005/X/11 e nº 17 de 2005/XI/15, aquisição dos equipamentos, aplicação integração
dos serviços Ambi-Ria, monitorização da qualidade da água, formação de introdução ao
SIG , aplicação integração dos serviços Ambi-Ria, planos da água.

A 6 de Setembro foram entregues na Câmara Municipal de Aveiro, pela empresa GLP –
Instrumentos de Laboratório, Lda, nomeadamente na Divisão de Ambiente, os Equipamentos
Físico/Químicos para monitorização da qualidade da águas das linhas de água/valas hidráulicas.
Este equipamento foi adquirido no âmbito do Plano Municipal da Água do Projecto AmbiRia.
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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 2005, as recolhas foram efectuadas na última semana de cada mês.
PLANO MUNICIPAL DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AVEIRO (PMADSA)
O PMADSA tem como objectivos:


clarificar a actual situação do município em termos de políticas municipais de qualidade
ambiental;



estabelecer os níveis de qualidade que se pretende atingir;



estabelecer as formas e recursos disponíveis ou a mobilizar para melhorar a gestão
ambiental;



implementar um sistema de verificação e monitorização da obtenção dos níveis de
qualidade pretendidos.

Assim, foram realizadas diversas reuniões internas para análise e discussão dos diferentes
objectivos e acções sectoriais do Plano, tendo por base os dossiers técnicos elaborados pela
equipa de consultoria, designadamente ‘Diagnóstico Ambiental’ e ‘Plano de Acção’, e os
diferentes contributos decorrentes da consulta pública, por forma a ser preparado o relatório
final com metodologia de continuidade a ser submetido a Executivo Camarário. Os serviços que
participaram foram: Divisão de Educação, Divisão de Acção Social, Divisão de Habitação, Divisão
de Museus e Património Histórico, Divisão da Juventude, Divisão de Desporto e Divisão de
Trânsito.
Na Reunião de Câmara de 30 de Maio de 2005 foi aprovado o Relatório Final do ‘Plano Municipal
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Aveiro’. A 8 de Junho realizou-se
uma conferência de imprensa com o Sr. Vereador Dr. Eduardo Feio para divulgar este
documento.
Foi aprovado em Reunião de Câmara a criação e constituição do ‘Conselho Consultivo Para O
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável’, que reuniu pela primeira vez a 29 de Junho.
O Relatório Final do “Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município
de Aveiro” está a ser analisado pelo novo executivo.
ESTÁGIOS CURRICULARES
Em Outubro de 2004, em colaboração com a Universidade de Aveiro, esta Divisão começou a coorientar os trabalhos desenvolvidos por uma aluna finalista de Engenharia do Ambiente na
Universidade, no âmbito da disciplina de Projecto. O trabalho intitula-se ‘Auditoria Energética e
Dimensionamento de Equipamento de Aquecimento de Águas Sanitárias no Centro Cultural e de
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Congressos de Aveiro’ e decorreu de Outubro de 2004 a Junho 2005. Os objectivos deste
projecto foram: efectuar um estudo do consumo energético dos aparelhos de ar condicionado e
radiadores no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, e um eventual dimensionamento de
um sistema solar de apoio para o aquecimento de águas sanitárias.
Em Outubro de 2005, no âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de
Aveiro e o Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, foram
autorizados os seguintes Estágios Curriculares não remunerados, a decorrer entre Outubro de
2005 e Junho de 2006:
1 – Operacionalização da Metodologia de Monitorização Ambiental: dois estagiários.
2.1 - Resíduos - Caracterização de Zona Piloto para recolha selectiva Porta-a-Porta: Um
estagiária;
2.2 – Resíduos – Estudo e caracterização da fracção orgânica valorizável dos Resíduos Sólidos
Urbanos de grandes Produtores (Restaurantes, cantinas, etc): dois estagiários;
3- Caracterização, monitorização e requalificação das linhas de água do município de Aveiro:
um estagiário.
No âmbito do protocolo estabelecido entre a Autarquia e o Departamento de Ambiente e
Ordenamento da Universidade de Aveiro, esta Divisão prossegue a co-orientar os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos finalistas de Engenharia do Ambiente na Universidade, no âmbito da
disciplina de Projecto.
BANDEIRA AZUL PARA A PRAIA DE SÃO JACINTO
No próximo ano de 2006 pretende-se candidatar a Praia de S. Jacinto ao galardão Bandeira
Azul. Este galardão é atribuído à praia desde que sejam cumpridos um conjunto de critérios
que abrangem três capítulos: qualidade da água, informação e educação ambiental, gestão
ambiental e equipamentos. Deste modo, em conjunto com outras Divisões e a Junta de
Freguesia de S. Jacinto, foram realizados os seguintes trabalhos:
•

construção de um sanitário de praia com arrumo para nadadores salvadores, posto
médico, arrumo e instalações sanitárias para homens/mulheres/deficientes (Divisão de
Arquitectura e Paisagismo);

•

levantamento da existência de um Plano de Emergência Local relativamente a acidentes
de poluição na praia (Divisão de Protecção Civil), tendo-se concluído que existe o Plano
Mar Limpo da Capitania do Porto de Aveiro;

•

contratação de nadadores salvadores para a época balnear de 2005 (Junta de Freguesia
de S. Jacinto).

•

aquisição de 6 ecopontos de praia para a separação dos resíduos em embalagens, vidro,
papel/cartão e indiferenciados. Estes ecopontos foram colocados no areal da praia e no
parque de estacionamento junto ao acesso à mesma, pelo Departamento de Serviços
Urbanos.
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PROJECTO ECOXXI
A Associação Bandeira Azul da Europa lançou neste ano de 2005 o projecto ECOXXI. Os principais
objectivos deste projecto, que pretende ser um contributo para a Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável que este ano se inicia, são:
•

Sensibilizar os municípios para uma maior integração das preocupações ambientais nas
políticas municipais;

•

Envolver os municípios no apoio à implementação de programas de Educação Ambiental
no âmbito da implementação da Agenda21 Local;

•

Motivar os municípios para a importância do seu papel como parceiros e como agentes
do processo de educação ambiental formal e não formal;

•

Desenvolver acções concertadas com os municípios de (in)formação dirigida a diversos
públicos alvo;

•

Contribuir para o aparecimento das Agendas 21 Locais;

•

Contribuir para a elaboração de indicadores de sustentabilidade local;

•

Reconhecer as iniciativas / políticas em desenvolvimento no concelho, em prol do
ambiente.

O Galardão ECOXXI é atribuído sempre que o Município atinja um valor superior a 50% do índice
ECOXXI e consiste numa Bandeira e num Certificado que atesta a qualidade de Eco-Município. A
data inscrita na Bandeira será a do ano da candidatura, i.e., 2005.
Deste modo, esta Divisão de Ambiente procedeu à formalização da candidatura desta Autarquia
ao projecto ECOXXI. Os resultados foram conhecidos a 20 de Outubro, tendo a Câmara Municipal
de Aveiro sido galardoada. No entanto, este ano, por decisão do júri do concurso, somente
foram atribuídos certificados, não tendo sido atribuídas Bandeiras.
A 27 de Dezembro, o Sr. Vereador do Pelouro do Ambiente realizou uma conferência de
imprensa para apresentação deste projecto e divulgação do resultado obtido pela Autarquia.
ASSOCIAÇÃO PERDIDOS E ACHADOS – LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO
Análise da pretensão da Associação Perdidos e Achados, a qual solicita o apoio da autarquia na
cedência de um espaço para a instalação de um Abrigo para animais abandonados. Neste
sentido, foi realizada no dia 8 de Abril, uma reunião com a referida Associação, na presença do
Director do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Nesta reunião ficou
decidido realizar uma visita à antiga Lixeira Municipal, para averiguar do interesse em instalar
o Abrigo próximo das instalações do futuro Canil Municipal. Esta visita teve lugar no dia 7 de
Maio.
Também, no dia 11 de Julho, a pedido da referida a Associação foi realizada uma segunda visita
ao mesmo local.
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PROJECTO DIQUAL - QAST
Na Reunião de Câmara de 30 de Maio de 2005 foi deliberada a adesão desta Autarquia ao
Projecto DIQUAL-QAST promovido pela AIP – Associação Industrial Portuguesa, que arrancou a 28
de Junho.
O Projecto DIQUAL-QAST tem por finalidade o desenvolvimento das competências dos
Dirigentes, Técnicos Superiores e Funcionários em Geral, através da definição e implementação
de projectos de mudança e melhoria do desempenho Autárquico, nomeadamente nas áreas da
Gestão da Qualidade e do Ambiente. É objectivo do DIQUAL-QAST, conceptualizar, implementar
e monitorizar na C.M. Aveiro, sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001:2000) e de gestão
ambiental (ISO 14001:1999), desenvolvendo e internalizando competências e qualificações,
nestes domínios, recorrendo para o efeito às metodologias de formação-acção.
Este Projecto é operacionalizado através do desenvolvimento de dois cursos:
•

DIQUAL Qualidade, que tem por objectivo a certificação da qualidade dos
Departamentos de Projectos e Gestão de Obras Municipais, de Gestão Urbanística e
Obras Particulares, bem como do Gabinete de Atendimento Integrado;

•

DIQUAL Ambiente, que tem por objectivo a certificação ambiental da Divisão de
Parques, Jardins e Espaços Verdes.

Com o propósito de concretizar os objectivos do presente projecto, foi criado um Comité de
Pilotagem e uma Equipa de Projecto que integra o Chefe da Divisão de Ambiente e um técnico
superior da Divisão de Ambiente, respectivamente.
Prosseguem as acções de formação integradas no CAF e os trabalhos conducentes à
concretrização do objectivo de certificação ambiental da Divisão de Parques, Jardins e Espaços
Verdes.
FORMAÇÃO
No âmbito do Plano Interno de Formação de 2005, coordenado pelo Gabinete Técnico de
Formação e Qualificação Profissional desta autarquia, e por forma a desenvolver e actualizar
conhecimentos, os técnicos desta Divisão de Ambiente participaram nas seguintes acções de
formação:
•

Conferência ‘Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Um desafio para o Século XXI’,
de 7 a 8 de Abril, organizado pela Câmara Municipal de Vendas Novas;

•

Seminário ‘A Aplicação do Regulamento Geral do Ruído nas Autarquias Locais’ que se
realizou no Porto, Fundação de Serralves, no dia 20 de Maio, organizado pela Empresa
de Recursos Humanos Quadros & Metas;

•

‘I Encontro Técnico de Compostagem’, de 9 a 11 de Maio, organizado pela Escola
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa sita no Porto;
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•

‘GPS- Global Positioning System’, de 30 de Maio a 3 de Junho, organizado pela AMRIA
em Aveiro;

•

‘II Encontro Nacional de Dinamizadores da Sustentabilidade Local’, no dia 1 de Junho na
FCT/UNL, Monte da Caparica, e promovido pelo Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas
Sustentáveis;

•

‘Apresentação de Informação Power Point’, de 26 a 28 de Setembro, organizado pela
AMRIA em Aveiro;

•

‘Novo Regulamento do Ruído – Aspectos Jurídicos’, a 29 e 30 de Setembro, organizado
pela AMRIA em Aveiro;

•

‘Gestão Técnica de Recursos Humanos’, de 24 a 28 de Outubro, organizado pela AMRIA
em Aveiro;

•

“Introdução ao SIG”, de 24 a 26 de Outubro e 7 e 8 de Novembro, organizado pela
AMRIA em Aveiro.

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AGENDA 21 ESCOLAR DE AVEIRO
No seguimento dos princípios da Agenda21 Local e da política da autarquia em matéria de
desenvolvimento sustentável, reflectida no âmbito do Plano Municipal de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, surgiu o Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda21
Escolar de Aveiro (GTIA21EA), em resultado de uma proposta apresentada pela Delegação
Regional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) à Comissão Local de
Educação, através da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Aveiro. Este Grupo integra as
Divisões de Ambiente, Educação, Acção Social e Juventude da CMA, os Serviços Municipalizados
de Aveiro, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a Federação de Associação de Pais do
Concelho de Aveiro, o Centro de Apoio Educativo de Aveiro, os Agrupamentos de Escolas de
Cacia, S. Bernardo e Aveiro e a ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental).
As acções desenvolvidas pelo grupo de trabalho, foram as seguintes:
•

Levantamento dos projectos de Educação Ambiental e fichas de co-responsabilização.

•

Constituição de sub-grupos de trabalho para a execução do Plano de Actividades 2005.

•

Dia 21 de Fevereiro, 1, 22 e 30 de Março – Reuniões do sub-grupo de trabalho para a
organização do II Forum Infantil da Terra, em Aveiro, subordinado ao tema “ Construir
Cidadania: um contributo da Carta da Terra”, no dia 22 de Abril, no Centro Cultural e de
Congressos.

•

No dia 22 de Abril, Dia da Terra, concretizou-se o II Forum Infantil da Terra,
que contou com a participação de 180 crianças de diversos estabelecimentos de ensino
do Município.
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•

Realização de várias reuniões, durante os meses de Julho e Agosto, para preparação do
Guia para a Agenda 21 Escolar de Aveiro, em formato de CD-ROM – Discussão e selecção
dos conteúdos.

•

Nos dias 12, 13, 14, 16 e 19 de Setembro realizaram-se reuniões de organização dos
textos e fotografias para a publicação do Guia para a Agenda 21 Escolar de Aveiro, para
lançamento no dias 22 de Setembro, durante as comemorações do Dia Europeu Sem
Carros.

•

Nos meses de Outubro e Novembro procedeu-se à distribuição dos CD por todos os
Agrupamentos de Escolas e Instituições do Munícipio.

Palestras sobre o tema da Reciclagem
A 13 de Fevereiro, foi realizada uma acção de sensibilização sobre o tema “Recolha e
Aproveitamento de Lixos”, dirigida à população dos Ervideiros que frequenta o Ensino
Recorrente. Esta acção decorreu na Escola do 1º Ciclo da Quinta do Simão, no dia 13 de
Fevereiro.
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE E DIA EUROPEU SEM CARROS
Na Reunião de Câmara de 30 de Maio de 2005 esta Autarquia deliberou aderir à Semana
Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, a decorrer de 16 a 22 de Setembro de 2005,
cujo tema central é 'Ir e vir, de outro modo'. Esta iniciativa teve como objectivos principais:
•

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;

•

Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de um modo de
transporte, terão na qualidade do ambiente;

•

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;

•

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.

Os dias da Semana Europeia da Mobilidade tiveram as seguintes temáticas:
•

16 de Setembro, 6ª feira, Dia do Lazer e das Compras;

•

17 de Setembro, sábado, Dia Viver as Ruas e Vias Verdes;

•

18 de Setembro, domingo, Dia Europeu da Mobilidade;

•

19 de Setembro, 2ª feira, Dia do Ciclismo;
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•

20 de Setembro, 3ª feira, Dia do Uso Responsável do Carro;

•

21 de Setembro, 4ª feira, Dia da Gestão da Mobilidade.

No Dia Europeu Sem Carros, 18 de Setembro (domingo), existiu uma área da cidade em que os
veículos motorizados não circularam (zona sem tráfego automóvel). Esta área, com
aproximadamente 62 ha e 4000 habitantes, igual à do ano passado, foi fechada ao trânsito das
9h00 às 19h00 e apenas foi admitida a circulação de peões, ciclistas, transportes públicos e de
veículos ecológicos eléctricos.
Também foi encerrada a circulação automóvel no dia 22 de Setembro, Dia Na Cidade Sem o
Meu Carros, das 8h00 às 19h00, somente na Rua Cais da Fonte Nova.
No âmbito destas iniciativas foram realizadas diversas actividades relacionadas com a
elaboração do seu Plano Operacional, organização geral, divulgação, animação e avaliação. As
actividades foram promovidas pela Divisão de Ambiente, e contou com a colaboração das
Divisões de Juventude, Desporto, Educação, Cultura, Pelouro da Saúde, Departamento de
Serviços Urbanos, Gabinete de Imprensa e Gabinete de Design.
De salientar que nessa semana decorreu a exposição ‘5 Anos do Dia Europeu Sem Carros em
Aveiro’ com um resumo/balanço da iniciativa em Aveiro.
A 3 de Novembro, foi remetido ao Instituto do Ambiente, a Ficha de Avaliação Final desta
iniciativa, bem como o relatório da avaliação do impacte sociológico.
Foi também preparada a candidatura ao Prémio Europeu da Semana Europeia da Mobilidade,
devidamente traduzida para inglês, que foi remetida para a organização europeia deste
evento. Em Maio de 2006 serão conhecidas as cidades europeias premiadas.
PROGRAMA ECO-ESCOLA
No ano lectivo 2004/2005, estiveram inscritas no Programa Eco-Escolas os seguintes
estabelecimentos: Escola E.B.1 de São Bernardo, Escola E.B.1 de Areias de Vilar e o Colégio D.
José I.
No âmbito do programa referenciado concretizaram-se as seguintes acções:
▪

Reunião, no dia 25 de Fevereiro, com os representantes das escolas inscritas para
levantamento das necessidades relativas à concretização dos planos de acção.

▪

Participação na Reunião Regional do Programa Nacional de Educação Ambiental EcoEscolas, que decorreu em Ílhavo, no dia 16 de Março.

▪

Apoio às comemorações do Dia Mundial do Ambiente e do Dia das Eco-Escolas,
promovidas pela Escola EB1 de S. Bernardo.

▪

Atribuição da Bandeira Verde das Eco-Escolas às três escolas inscritas, no dia 30 de
Setembro, em Oliveira de Azeméis.

▪

Acompanhamento ao hastear da Bandeira Verde das Eco-Escolas na EB1 de S. Bernardo e
na EB 2,3 de S. Bernardo (o 4º ano da EB1 de Areias de Vilar funciona actualmente neste
estabelecimento de ensino).
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PROJECTO OFICINAS VERDES
Tratou-se de um projecto associado aos espaços verdes municipais, que visou a participação
individual e/ou colectiva dos munícipes, numa perspectiva comunitária e de voluntariado,
devidamente articulados com os serviços da Autarquia, através de formação e apoio logístico.
Este projecto, desenvolvido em parceria com a Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes,
iniciou-se com um primeiro grupo de voluntários a 22 de Dezembro de 2005.
Os espaços de abrangência foram os canteiros dos jardins/espaços verdes do Parque Infante D.
Pedro e do Parque da Baixa de Santo António. «Oficinas Verdes» teve como principais objectivos
sensibilizar os munícipes para a importância dos espaços verdes em particular, os existentes na
nossa cidade; fomentar o gosto saudável pela natureza e pelos espaços verdes, promovendo a
participação no embelezamento, melhoria e manutenção dos jardins e floreiras do município;
promover o enriquecimento das relações dos munícipes entre si e com a cidade e desenvolver o
sentido de responsabilidade individual e partilhada, pelo desenvolvimento de um sentimento de
pertença mútuo em relação aos espaços verdes municipais.
Este projecto contou com a colaboração de 16 voluntários.
No âmbito deste projecto foram realizadas as seguintes actividades:
•

Visita guiada com o grupo de voluntários aos Jardins da Fundação Serralves, no dia 12
de Fevereiro.

•

Formação teórica, no dia 24 de Fevereiro e nos dias 3, 10 e 16 de Março.

•

Aulas práticas, que decorreram no Parque Infante D. Pedro e no Parque da Baixa de
Santo António, a 2, 13 e 27 de Abril, 7 de Maio, 4 e 15 de Junho, 2, 13 e 27 de Julho.

Este projecto foi encerrado a 24 de Setembro, tendo sido entregues CD-ROMs aos voluntários,
com o conteúdo das aulas teóricas.
JARDINS COM VIDA
Este projecto, aprovado na Reunião de Câmara de 9 de Maio de 2005, teve como objectivos
promover os espaços verdes, como locais de convívio e de lazer dos munícipes, e implementar o
gosto pela leitura.
O projecto foi implementado de 15 de Julho a 22 de Setembro, em dois parques da cidade (
Baixa de Santo António e Cais da Fonte Nova), de segunda-feira a sexta-feira (das 12h00 às
15h00 e das 17h00 às 20h00) e aos sábados (das 10h00 às 19h00), tendo contado com a
colaboração da Divisão das Bibliotecas e Arquivo Municipal e da Divisão da Juventude.
Principais actividades desenvolvidas por este projecto:
-

Quiosques de Leitura com jornais, revistas, e livros com selecção temática (saúde,
ciência, ambiente,

culinária, animais de estimação, horticultura, contos e histórias

infantis, etc);
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-

Prática desportiva: futebol, basquetebol, voleibol, badminton e mini-golfe;

-

Usufruição dos espaços de forma informal e contemplativa, tirando partido de
elementos naturais e paisagísticos de especial relevo tais como canal da Ria, lagos, e
zonas de sombra.

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
No âmbito do programa anual de campanhas de sensibilização, foram realizadas conjuntamente
com a SUMA, as campanhas de sensibilização ambiental abaixo indicadas:
PRATOS LIMPOS
Tendo como objectivo distinguir os restaurantes que praticam uma restauração ecológica, a
campanha de sensibilização “Pratos Limpos” , iniciada em Junho de 2004, previa a realização
de duas auditorias durante o ano de 2005.
Neste sentido, efectuou-se, no mês de Janeiro, a 1ª auditoria com o objectivo de verificar se os
estabelecimentos aderentes cumpriam com os requisitos para obterem a distinção “Restauração
Ecológica”.
De um universo de 184 estabelecimentos, 68 aderiram ao sistema na 1ª fase, e posteriormente
aderiram mais 2 estabelecimentos. Aquando da 1ª Auditoria registou-se a desistência de 9
estabelecimentos alegando a distância dos ecopontos. Dos restantes restaurantes auditados,
todos obtiveram a distinção “Restauração Ecológica”.
Prevê-se a realização da 2ª auditoria, e posterior certificação, durante o ano de 2006.
DIVIDIR PARA REINAR
Esta campanha decorreu, de 31 de Janeiro a 8 de Março, junto dos alunos e professores do 1º
Ciclo do Ensino Básico, e teve como principal objectivo recordar a política dos 3 R’s – Reduzir,
Reutilizar e Reciclar – e introduzir dois novos conceitos fundamentais para o desenvolvimento
de uma consciência ambiental – Respeitar e Responsabilizar.
Suportada por instrumentos de sensibilização (móbiles giratórios) esta campanha teve, ainda,
como objectivo recordar, e sobretudo cimentar, conhecimentos adquiridos em campanhas
anteriores,

nomeadamente,

triagem,

acondicionamento

e

deposição

de

resíduos,

encaminhamento correcto de monos e acondicionamento e deposição de dejectos caninos.
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ECO-CÓDIGOS
Tendo como principal objectivo sensibilizar a população para a redução de resíduos
indiferenciados, esta campanha pretendeu alertar para os benefícios ambientais e económicos
da escolha de produtos tendo em conta o tipo de embalagem.
Comprar produtos avulsos, embalagens familiares, embalagens de recarga ou embalagens com
tara recuperável foram alguns dos exemplos mencionados no contacto pró-activo estabelecido
com os munícipes e presentes nos instrumentos de sensibilização distribuídos pela população.
A campanha teve inicio no Dia Internacional da Famílias no âmbito do Projecto Sénior+, e foi
desenvolvida nos meses de Maio, Junho e Setembro em superfícies comerciais (Hipermercado
Feira Nova, Hipermercado Jumbo, Supermercado Cortiço Dourado e Supermercado Desconto
d'Ouro) e instituições públicas (Loja do Cidadão, Juntas de Freguesia, Centros e Postos de
Saúde).
LIXOTECA ITINERANTE – “A ODISSEIA NA LIXOLÂNDIA”
Continuar a sensibilizar e a educar as populações mais jovens com vista à preservação do meio
ambiente foi o objectivo da Lixoteca Itinerante, que visitou, durante os meses de novembro e
Dezembro, as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico.
A Lixoteca Itinerante é um projecto sustentado na utilização de uma viatura de transporte
colectivo que foi convertida em unidade móvel de sensibilização ambiental. No interior da
viatura é materializada a Lixolândia – terra da Alegria, uma das mascotes do projecto, para
gerir aprendizagens importantes sobre como ser um produtor de resíduos consciente dos
deveres e direitos enquanto cidadão.
A abordagem a temáticas como a Triagem na origem, a Política dos 5 R’s, a recolha de Resíduos
volumosos (Monstros) e o Acondicionamento e Deposição de pequenos lixos, entre outra, foi
feita através de jogos de escolha múltipla e de construção, peças de teatro e outras situações
de exploração.
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6.7. - PROTECÇÃO CIVIL
__________________________________________________________________________________
Com as naturais limitações de ordem orçamental, a Divisão de Protecção Civil continua a
manter um piquete de serviço, que funciona vinte e quatro horas por dia. Assegura a prontidão
de resposta na emergência quotidiana, sentindo-se, no entanto, algumas dificuldades na
execução da vertente operacional, por rotura e dificuldades de reposição da componente
logística (materiais e produtos diversos).
Dentro dos meios e recursos disponíveis 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, ainda provavelmente insuficientes para a área de
influência que deviam abranger. 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.
No entanto o grande objectivo da DPC 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.
Os piquetes de emergência quotidiana encontram-se reajustados a 2/3 elementos,
assumindo-se como a célula base do dispositivo operacional. As diversas intervenções por tipo e
por mês estão devidamente sintetizadas nos gráficos seguintes.
1. Actividades operacionais
Durante o ano de 2005 os piquetes efectuaram 2072 saídas a que corresponde uma média
aproximada de 6 saídas por dia. Se um quarto dessas saídas dizem respeito a acções
indiferenciadas (deslocações a diferentes locais e serviços da Câmara por motivos diversos que
não emergências), já 414 correspondem a acções de balizagem e sinalização (B/S) de obstáculos
na via pública e 267 a saídas por acidentes de viação e para limpeza e desobstrução da via
(A/LDV).
O apoio a outras entidades integrantes do sistema de Protecção Civil (Bombeiros, GNR e
PSP) também corresponde a uma boa fatia das acções desenvolvidas (Ap: 187) assim como a
colaboração com as Juntas de Freguesia e Associações (ACM: 145).
Uma actividade nova para os piquetes de Protecção Civil foi a determinação e
acompanhamento e vigilância de limpeza de terrenos com um total de 41 acções. Espera-se que
em 2006 esta actividade corresponda a uma maior fatia da actividade dos piquetes assim como
a determinação dos edifícios e outras construções (p. ex.: muros) em ruína ou mau estado de
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conservação para que se possa actuar a fim de evitar alguma tragédia e também para evitar que
sejam utilizados para a prática da toxicodependência e prostituição, pondo assim em causa a
higiene e saúde públicas.
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Comparação mensal
Em termos mensais o mês de maior actividade foi Junho (213 saídas) sendo Agosto o
mês com menos saídas (147). Em 4 meses (Janeiro, Março, Agosto e Setembro) verificaram-se
menos de 170 saídas mas nos restantes ultrapassou-se largamente esse número.
Também se verifica que os meses em que se registaram incêndios com a presença do
Piquete da Protecção Civil foram essencialmente os meses de Verão. Devido a condições
meteorológicas atípicas para o concelho de Aveiro registaram-se alguns incêndios de algumas
proporções que provocaram uma área ardida de 614 hectares, felizmente sem perdas de vidas
humanas ou de habitações.

Total de ocorrências mensais
250

213

200
150

173

180

149

151

Jan

Fev Mar

183

193

178
147

152

Ago

Set

188
165

100
50
0
Abr

Mai

Jun

Jul

Out

Nov Dez

Meses

Comparação 2004/2005
Comparando as saídas de 2005 com as de 2004 vemos que a quantidade e a sua
distribuição por tipo são muito semelhantes. Verificou-se, no entanto, uma redução acentuada
das acções de vigilância (AV) e rondas nas manchas florestais (RMF) muito por causa de não ter
sido possível implementar o programa de Brigadas Autárquicas de Voluntários, à imagem do que
se fez em 2004. Podemos pensar se este facto, associado às condições climatéricas atípicas
verificadas em 2005, não terá contribuído para o número elevado de incêndios verificados em
2005.
Relativamente aos incêndios, espera-se que em 2006 se possa efectuar um outro tipo de
vigilância das áreas florestais e de matos do Concelho, em colaboração com outras entidades,
para evitar o fenómeno ocorrido em 2005.
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Ocorrências 2004/2005
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2. Actividades técnicas
Resumidamente poderemos descrever o conjunto de acções que o serviço técnico da DPC levou
a cabo no período anteriormente referido:
Acção / Actividade desenvolvida: Elaboração do Plano de Emergência das escolas do ensino
básico e realização dos respectivos simulacros
Descrição: Ajuda e acompanhamento na planificação de planos de emergência das escolas do
ensino básico do agrupamento de Escolas de Cacia: Quinta do Loureiro (Jardim de
Infância + 1º Ciclo), Cacia (1ºCiclo), Cabeço de Sarrazola (Jardim de Infância + 1º
Ciclo), Póvoa do Paço (Jardim de Infância + 1º Ciclo), Sarrazola (Jardim de
Infância + 1º Ciclo), Taboeira (Jardim de Infância + 1º Ciclo), Vilarinho (1º Ciclo) e
Paço (Jardim de Infância);
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Acompanhamento da realização de alguns simulacros em algumas das escolas
anteriormente referidas e em todos os horários de funcionamento de forma a
serem abrangidos todos os alunos. Estes simulacros realizaram-se no passado mês
de Março. (EB1 Cacia, Março 2005).
Ajuda e acompanhamento na planificação de planos de emergência das escolas do
ensino básico, nomeadamente no agrupamento de Aradas, Eixo, Oliveirinha e S.
Bernardo;
Acompanhamento da realização do simulacro da Escola Secundária Homem Cristo
(Janeiro 2005).
Acção / Actividade desenvolvida: Elaboração do Plano de Emergência de estabelecimentos
públicos e municipais
Descrição: - Elaboração do plano de emergência do Edifício Municipal da Cultura (em fase de
conclusão). Falta anexar as partes desenhadas, a serem executadas sob a
orientação da arquitecta Diamantina Galacho. A execução deste projecto faz
parte do plano da Câmara Municipal para 2006;
- Conclusão da elaboração do plano de emergência do Conservatório de Aveiro;
memória descritiva. Falta executar em desenho toda a simbologia legalmente
exigida em termos de sinalética e percursos de emergência, para a sua
aprovação no Centro Distrital de Operações e Socorro de Aveiro, do Serviço
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil;
Acção / Actividade desenvolvida: Plano Municipal de Emergência
Descrição: Revisão do Plano Municipal de Emergência (em curso) para o adaptar à situação
actual do concelho, no âmbito do projecto Secur Ria.
Acção / Actividade desenvolvida: Projecto SecurRia
Descrição: Participação no Projecto SecurRia, em colaboração com os responsáveis pela
Protecção Civil das Câmaras Municipais pertencentes à AMRia (em curso),
nomeadamente:
a. Participação na comissão de acompanhamento à elaboração das cartas de
risco: cheias, incêndios florestais, erosão costeira e riscos industriais; da
responsabilidade

do

Departamento

de

Ambiente

e

Ordenamento

da

Universidade de Aveiro;
b. Participação na comissão de análise e escolha das propostas de contratação
pública no âmbito do projecto SecurRia;
c. Informação e preparação da candidatura ao Instituto do Emprego e Formação
Profissional, com vista a assegurar um estágio de um técnico superior na área
da engenharia do ambiente.

Pág. 339

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Acção / Actividade desenvolvida:

Acompanhamento de eventos desportivos no Estádio
Municipal de Aveiro – Estádio Mário Duarte

Descrição: -

Participação na montagem e activação do sistema operacional para os jogos da
Superliga Galp 2004/2005 e da Liga de Honra 2005/2006 que se têm realizado
no Estádio Municipal de Aveiro – Estádio Mário Duarte;
- Preparação e activação do plano de segurança, em conjunto com outras
entidades (Federação Portuguesa de Futebol, GNR, PSP, ...), para o jogo de
apuramento para o Mundial 2006 Portugal X Lichtenstein, realizado em 08 de
Outubro;
- Participação na equipa de segurança afecta aos jogos da 1ª Liga, no Estádio
Municipal e que preparou e levou a efeito o simulacro de evacuação no Estádio
Municipal no final do encontro Beira-Mar / Académica (Maio 2005);

Acção / Actividade desenvolvida: Protecção da floresta contra incêndios
Descrição: Vigilância da zona florestal do concelho através de rondas efectuadas pelos piquetes
de serviço.
Acção / Actividade desenvolvida: Colaboração com os corpos de bombeiros
Descrição: No decorrer dos incêndios que deflagraram no Concelho a Protecção Civil prestou a
colaboração possível aos bombeiros envolvidos, nomeadamente no vigilância dos
locais ardidos de modo a prevenir eventuais reacendimentos e fornecimento
esporádico de bebidas.
Colaborou-se também nas cerimónias comemorativas do aniversário da Associação
Distrital dos Bombeiros.
Acção / Actividade desenvolvida: Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios
Descrição:

Preparação e secretariado da 1ª reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (Setembro).

Acção / Actividade desenvolvida: Prevenção de acidentes por derrocadas de habitações
Descrição: Acompanhamento e trabalho em conjunto com a Divisão de Polícia Municipal,
nomeadamente em acções de levantamento de situações ligadas à fiscalização
urbanística e saúde pública.
Levantamento do edificado urbano em fracas condições de segurança e saúde
pública, com apresentação já visível no SIG (apenas respeitante a algumas zonas
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da Beira-Mar e a Sá Barrocas). Este levantamento já é algum trabalho da futura
carta de segurança integrada no projecto SECU Ria.
- Informações diversas sobre imóveis em processo de degradação física, que
resultaram para já na demolição de um sito na Rua Almirante Cândido dos Reis
- Informações diversas de carácter técnico.
- Acompanhamento e assessoria técnica na resolução de alguns problemas de risco
e segurança, nomeadamente no caso da ponte de madeira de Vilarinho – Cacia
devido à elevada concentração de jacintos oriundos dos rios Vouga e Cértima,
da Pateira de Fermentelos e de Requeixo.
Acção / Actividade desenvolvida: Solicitações diversas
Descrição: Resposta dentro das possibilidades operacionais a todas as solicitações oriundas dos
vários serviços da CM, nomeadamente do DSU, Divisão de Ambiente, do Desporto,
da Cultura e Casa da Juventude;
Acção / Actividade desenvolvida: Formação
Descrição: - Formação do pessoal técnico auxiliar e técnico superior em GPS e ArcGIS;
- Participação no seminário sobre Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), na CCDRCentro;
- Formação do pessoal operacional nas áreas das tecnologias informáticas e de segurança
e higiene no trabalho, conforme plano prévio da Câmara Municipal.
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6.8. - POLICIA MUNICIPAL
__________________________________________________________________________________
A Polícia Municipal desenvolveu o seu trabalho no âmbito das competências que lhe
estão atribuídas, nomeadamente na área da fiscalização urbanística, regularização de trânsito e
fiscalização do estacionamento. Em todos as áreas de trabalho ocorreu um substancial aumento
da produtividade, face a 2004, como se pode verificar pela análise estatística constante deste
relatório. Efectuou ainda a vigilância das diferentes feiras realizadas no Parque de Exposições
de Aveiro assim como durante a realização dos diferentes espectáculos musicais do programa
“Aveiro em festa”. Foi também fiscalizada a venda ambulante em S. Jacinto no período estival.

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização urbanística
Descrição: No âmbito da fiscalização urbanística foram recebidas 195 queixas formais e 248
denúncias telefónicas de situações que os munícipes consideravam não estar de
acordo com a lei, sendo a grande maioria relacionada com o urbanismo e com o
saneamento.
Por força das acções de fiscalização realizadas no âmbito destas queixas e
denúncias, e também a solicitações diversas do Departamento de Gestão
Urbanística e Obras Particulares, foram elaborados:
- 284 autos de notícia por contra-ordenação, na sua grande maioria
relacionados com infracções ao Dec.-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro;
- 34 Mandados, nomeadamente para suspensão das obras;
- 75 notificações para pronúncia dos arguidos em matéria de defesa;
- 1163 informações relatando as diligências efectuadas pelos agentes e seus
resultados;
- 522 ofícios de resposta aos munícipes.
Atendendo a que a grande maioria das situações são provocadas pelo que parece
ser o desconhecimento da lei, seria importante que as Juntas de Freguesia
procurassem elucidar as pessoas de que devem dirigir-se à Câmara Municipal para
se informarem do que necessitam para construir um muro ou para qualquer outra
obra de edificação.
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Análise estatística
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Da análise do Quadro I constata-se que em 2005 houve um maior número de Denúncias
via telefone (248) do que Autos de Queixa formais (195), que desceram relativamente a 2004
(219).
Existe um aumento exponencial de Denúncias em 2005 (248) face a 2004 (53) mas tal
deve-se, provavelmente, a que em 2004 apenas se começaram a aceitar denúncias por telefone
em Outubro.
Prevê-se que em meados de 2006 estejam disponíveis formulários na internet que
permitam aos munícipes efectuar queixas em formato digital.
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Com base nas Queixas/Denúncias, e também por iniciativa própria, foram realizadas
cerca de 3 mil diligências pelos agentes da Polícia Municipal. Dessas diligências resultou a
elaboração de 1163 Informações, valor bastante acima do registado em 2004 (885) (ver Quadro
II).
Também se detectaram mais infracções em 2005 (ANot:284) que em 2004 (224),
decorrendo

o

respectivo

processo

de

contra-ordenação

no

Departamento

Jurídico.

Paralelamente aos Autos de Notícia também foram elaboradas 75 Notificações para os
infractores se pronunciarem sobre a intenção da Câmara vir a ordenar a demolição ou reposição
dos edifícios de acordo com os projectos aprovados e 34 Mandados de Embargo de Obras ou de
Demolição.
Deu-se resposta a todas as queixas/denúncias apresentadas e investigadas durante
2005, sendo 522 por ofício e as restantes verbalmente, nomeadamente quando se referiam a
denúncias via telefone. Estão a decorrer ainda algumas investigações referentes a
Queixas/Denúncias efectuadas em 2005, mas em número reduzido.

Acção / Actividade desenvolvida: Regularização de trânsito
Descrição: No âmbito da regularização de trânsito coordenou com a P.S.P. a localização dos
agentes de cada uma das polícias. O objectivo destas acções de regularização de
trânsito foram garantir a fluidez do tráfego, nomeadamente nas horas de ponta, e
também permitir a visibilidade dos agentes da Polícia Municipal alertando os
munícipes para a eventual fiscalização de que podiam vir a ser objecto. Para
atingir estes objectivos foi utilizado todo o efectivo disponível no turno da manhã
e os elementos afectos à fiscalização do estacionamento à tarde.
Deu-se prioridade à zona central da cidade, nomeadamente à Av. Dr. Lourenço
Peixinho e aos locais de entrada na mesma como na Rotunda de acesso ao viaduto
de Esgueira, Rotunda da Sé e traseiras do Governo Civil.

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização do estacionamento
Descrição: No âmbito da fiscalização do estacionamento privilegiaram-se as áreas de
estacionamento parconizado. No decorrer das acções de fiscalização detectaramse 5550 infracções ao Código da Estrada com elaboração do respectivo expediente
para organização do processo de contra-ordenação.
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Quadro III

Outras Actividades
Acção / Actividade desenvolvida: Acompanhamento da desmontagem e montagem da árvore
de Natal
Descrição:

Em 07de Janeiro regulou-se o trânsito na Ponte-Praça entre as 21H00 e as 02H00
para se efectivar a desmontagem da árvore de Natal existente na mesma.
Em 06 de Dezembro regulou-se o trânsito na Ponte-Praça entre as 21H00 e as
02H00 para se efectivar a montagem da árvore de Natal.

Acção / Actividade desenvolvida: Colaboração no desfile de Carnaval
Descrição: No dia 07Fev foi acompanhado o desfile de Carnaval que decorreu no Canal do Cojo,
nomeadamente através do controle de acesso de veículos à zona do desfile e
vigilância na zona da tenda de música.
Acção / Actividade desenvolvida: Participação no Dia da Cidade (12 de Maio)
Descrição:

A Polícia Municipal procedeu ao hastear da bandeira e foi porta-guião do
munícipio na procissão realizada em honra de Stª Joana. Em colaboração com a
PSP procedeu ainda à regularização de trânsito para que a Procissão se realizasse
sem qualquer incidente.

Acção / Actividade desenvolvida: Colaboração no programa “Aveiro em festa”
Descrição: No âmbito do programa “Aveiro em festa” a Divisão de Polícia Municipal procedeu à
vigilância e segurança dos espaços onde decorreram os concertos programados,
tendo sido destacados 4 agentes para cada espectáculo.
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Acção / Actividade desenvolvida: Festas de Verão
Descrição: Colaboração na regularização de trânsito e vigilância dos locais onde decorreram os
espectáculos das marchas populares organizadas nas freguesias da Glória e Santa
Joana, bem como na exposição sobre as actividades económicas em Aradas. Para
cada uma destas acções foram destacados 5 agentes.
Acção / Actividade desenvolvida: Atletismo: “10Km Cidade de Aveiro”
Descrição:

Em colaboração com a PSP, procedeu-se à regularização do trânsito durante o
decorrer da 1ª edição da prova de atletismo “10Km Cidade de Aveiro”, que
decorreu em 10 de Junho sem qualquer contratempo, tendo sido implicados 10
agentes neste serviço.

Acção / Actividade desenvolvida: Vigilância e fiscalização de feiras, exposições e mercados
Descrição: No decorrer do período em apreço a Polícia Municipal desenvolveu acções de
vigilância e fiscalização nas diferentes feiras, exposições e mercados que se
realizaram no Parque de Exposições de Aveiro e não só, nomeadamente Feira de
Março, Feiras dos 28 e das Velharias, Mercado de Santiago, Mercado do Peixe,
etc., tendo as mesmas decorrido com toda a tranquilidade.
Foi efectuado um esforço adicional, em colaboração com a Divisão de Mercados e
Feiras na fiscalização da venda ambulante em S. Jacinto, durante os meses de
Julho e Agosto.
Nestas acções foram implicados 3 agentes em cada uma.
Acção / Actividade desenvolvida: “Dia europeu das cidades sem carros” – 18/09
Descrição:

Colaboração com a PSP no corte dos acessos automóveis à zona abrangida pelo
evento “Dia europeu das cidades sem carros”, que decorreu sem incidentes.

Acção / Actividade desenvolvida: “Dia europeu das cidades sem carros” – 22/09
Descrição:

Interdição da circulação automóvel em frente ao Centro Cultural e de Congressos
no âmbito do evento “Dia europeu das cidades sem carros”.

Acção / Actividade desenvolvida: Colaboração com a REFER
Descrição:

No dia 12/09, corte de trânsito na Rua João de Moura enquanto elementos da
REFER colocaram um gerador na zona da estação velha.

Acção / Actividade desenvolvida:

Prova de natação “1ª 1/2 milha marítima Cidade de
Aveiro”
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Descrição:

No dia 25/09, acompanhamento do desenrolar da Prova de natação “1ª 1/2 milha
maritima Cidade de Aveiro” entre o Rossio e o Cais da Fonte Nova (Centro de
congressos), que decorreu sem incidentes.

Acção / Actividade desenvolvida: Tomada de posse do Exmº Sr. Presidente da Câmara
Descrição:

No dia 22/10, colaboração na segurança do edifício dos Paços do Concelho por
motivo da tomada de posse do Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal.
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6.9. - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E ABASTECIMENTO

PÚBLICO

__________________________________________________________________________________
Divisão de Mercados e Feiras
A actividade dos mercados retalhistas municipais proporciona diversas funções à
população, como o abastecimento público, a poupança de tempo e recursos, o
desenvolvimento do comércio local, a regulação dos preços e a prestação de serviços. Estes
são os principais factores que fomentam o comércio, que dinamizam e projectam o
mercado no futuro, como pólo de desenvolvimento local e regional.
Neste contexto é importante preservar e dinamizar os mercados retalhistas
municipais, não só porque gozam de uma localização privilegiada no centro da cidade, o
que constitui uma referência económica e urbana assinalável, mas também, porque
oferecem uma diversificada variedade de produtos alimentares perecíveis e de grande
consumo.
Na Divisão de Feiras e Mercados há a assinalar no Ano de 2005, o início da
realização da Feira de Artes e Ofícios na Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e a continuação
das obras de recuperação / requalificação do Mercado Manuel Firmino.

1. Mercados
Mercado de Santiago
No Mercado de Santiago no Ano de 2005 exerceram a sua actividade 221 operadores,
dos quais 75 nas bancas do interior e 146 nas bancas do exterior. As lojas em actividade são 18
onde se comercializa essencialmente carne, peixe, charcutaria, pão, etc.
Em média este mercado gera receitas de 6.500,00 € por mês.
No Mercado de Santiago foram cobradas de 1 de Janeiro e até ao dia 31 de Dezembro,
as seguintes senhas:
- Senhas de 18.75 €

2338

- Senhas de 12.50 €

1965

- Senhas de 2.00 €

3087

- Senhas de 1.00 €

3084

Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações com o
objectivo de controlar as pragas.
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Em colaboração com o D.S.U. foi realizado o seguinte:
- A limpeza da encosta sul;
- A substituição de lâmpadas, lubrificação dos portões, revisão das janelas e pequenas
intervenções nas estruturas de água potável e esgotos;
- Continua-se a proceder ao aterro e nivelamento da área adjacente ao mercado.
Mercado José Estevão
Neste mercado exerciam a sua actividade no inicio do Ano 14 operadores, tendo
desistido dois, pelo que, em 31 de Dezembro restavam 12.
O montante apurado neste mercado é em média de 700,00 € por mês.
No Mercado José Estevão foram cobradas de 1 de Janeiro e até ao dia 31 de Dezembro,
as seguintes senhas:
- Senhas de 25.00 €

155

- Senhas de 7.50 €

307

- Senhas de 1.00 €

2423

O tratamento do piso interior deste mercado com película antiderrapante foi realizado
no fim de semana de 12, 13 e 14 de Março de 2005.
No mês de Agosto as bancas centrais foram reformuladas, proporcionando aos
operadores melhores condições de trabalho e mais higiene.
Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações com o
objectivo de controlar as pragas.
Em colaboração com o D.S.U. foram realizadas pequenas intervenções para manter em
bom estado de conservação as instalações e equipamentos.
Mercado Manuel Firmino
Os lojistas deste mercado desenvolvem a sua actividade nas instalações provisórias
(Pavilhão Octogonal).
Em 2005 iniciaram-se as diligências com os lojistas deste mercado para atribuição das
lojas. Neste âmbito, foi-lhes solicitado que se pronunciassem por escrito relativamente à
pretensão de regressar ou não, às lojas. Todos demonstraram interesse em regressar. Assim,
relativamente a esta questão foram realizadas várias reuniões para apresentação do projecto,
informar e dar a conhecer quais as condições que a Câmara exige para o regresso.
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2. Feiras
Feira dos 28
A Feira dos 28 realizou-se no terrado da Aveiro - Expo, Parque de Feiras e Exposições de
Aveiro, tendo decorrido com normalidade no Ano de 2005.
No Ano de 2005 foram renovados 248 cartões de feirante, a cobrança dos lugares de
terrado foi realizada pela Aveiro Expo.
Feira das Velharias
A Feira das Velharias realizou-se no quarto Domingo de cada Mês, na Praça do Peixe,
Rua Tenente Resende, Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e Praça 14 de Julho, a qual decorreu
com normalidade.
No Ano de 2005 foram renovados 44 cartões de feirante. Foi realizado o reordenamento
dos feirantes, com o objectivo de se proceder à atribuição de cartões aos feirantes eventuais.
Feira das Artes e Ofícios
Esta feira teve o seu inicio no dia 8 de Maio, sendo uma organização da Câmara
Municipal de Aveiro e da Barrica, Associação de Artesãos da Região de Aveiro, a qual decorreu
com normalidade.
A feira realizou-se no segundo domingo de cada mês na Praça Dr. Joaquim de Melo
Freitas. Em média participam nesta feira 25 expositores.
Feira das Flores
Esta feira realizou-se pela primeira vez em 18 de Setembro na Praça Dr. Joaquim de
Melo Freitas.
Com o decorrer das feiras de Outubro e Novembro verificou-se que a afluência de
expositores era reduzida, pelo que, optou-se pela realização desta, em conjunto com a feira
das artes e ofícios.
3. OUTRAS ACTIVIDADES


Venda Ambulante
Neste Ano foram renovados 51 cartões de vendedor ambulante e concedidos 42 cartões

novos.
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Em colaboração com a Policia Municipal foi realizado o reordenamento e fiscalização
dos Vendedores Ambulantes que exercem a sua actividade aos domingos em São Jacinto.


Ocupação de Via Pública
No Ano de 2005, foram concedidas 105 licenças de ocupação de via pública para o

exercício da actividade de comércio de pão, doces, pipocas, brinquedos, flores, velas, etc.,
nomeadamente para as festas de São Gonçalinho, Carnaval, dia 1 de Maio, dia 12 de Maio e dia
1 de Novembro.


Foi prestado todo o apoio solicitado pela Junta de freguesia de Aradas, para a

realização da Feira de Actividades Económicas, que decorreu de 9 a 12 de Junho.


Para além das outras actividades desenvolvidas, esta divisão disponibiliza todo o apoio

aos feirantes e operadores dos mercados, promove e presta todos os esclarecimentos
solicitados, procura solucionar os conflitos e dar resposta às reclamações que surgem. Neste
âmbito é necessário analisar e fazer diligências no sentido de resolver as pequenas quezílias.
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6.10. - OBRAS MUNICIPAIS
__________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE PROJECTOS E GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Divisão de Arquitectura e Paisagismo
Projectos de Arquitectura
-

Reabilitação da Casa Major Pessoa – Projecto das especialidades e coordenação dos
trabalhos com a Universidade de Aveiro; Projecto de candidatura; Elaboração do
projecto da estrutura e acompanhamento da obra;

-

Centro Social e Paroquial e Sede da Tuna de Santa Joana – Projecto de arquitectura;
projecto de especialidades; Elaboração do mapa de vãos e de acabamentos;
pormenorização do projecto; Execução de processos autónomos para concurso de
construção;

-

Antigo Edifício dos Bombeiros – Estudo da adaptação para Sede da banda Amizade;

-

Centro Comunitário da Vera Cruz II – Implantação e desenvolvimento do projecto de
arquitectura e elaboração do projecto para licenciamento para Lar e Centro de Dia;

-

Igreja da Quinta do Picado – Elaboração e alteração ao Projecto de arquitectura;

-

Junta de Freguesia da Vera Cruz – projecto das acessibilidades para todos e projecto do
arranjo envolvente;

-

Piscinas do Sporting – projecto de Pavimentação e alteração da zona envolvente ás
piscinas;

-

Jardim de Infância de Eixo – Pormenorização do projecto; Estudo das cores na zona dos
cabides; Desenho dos azulejos entregue na Fábrica Aleluia para execução e projecto de
um corrimão;

-

Coreto do Parque Infante D. Pedro – Reabilitação e elaboração do processo para a
Candidatura ao Programa Operacional da Cultura;

-

Complexo Desportivo de Santa Joana – Arranjo envolvente;

-

Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada – Desenvolvimento do projecto de
arquitectura; Implantação; Estudo para uma nova organização interna. Projecto de
arranjos exteriores. Projecto do mapa de vãos. Aterro na zona do Centro Interpretativo;

-

Centro Social de Requeixo – Estudo para implantação de um Centro de Dia e estudo do
piso 2.

-

Sede dos Amigos do Parque Infante D. Pedro – Pormenorização e desenho de um portão;

-

Centro Social de Mataduços – Elaboração do projecto de ampliação;

-

Sanitários ao pé da Praia de S. Jacinto – Implantação e apoio ao processo liderado pela
Junta de Freguesia de S. Jacinto.;

Pág. 353

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

-

Zona Verde em Vilar – Criação de um espaço de lazer nos terrenos contíguos à Sede dos
Escuteiros;

-

Balneários da Associação Desportiva de Requeixo – Levantamento Topográfico;

-

Clube Estrela Azul – localização do salão polivalente;

-

PP do Centro – arranjos exteriores e muros de suporte. Arranjo da envolvente à Rua B
do Plano e estudo e projecto envolvente ao Hotel Meliá (anfiteatro);

-

Cais do Ferry Boat – Elaboração do projecto de acesso;

-

Novas instalações da CMA – Estudo de novos gabinetes no piso 3; Acessos entre os pisos 3
e 4. Cobertura da escada que liga o piso 3 ao 4;

-

Casa Mortuária de Esgueira –Levantamento do Edifício e alteração do mobiliário;

-

Quiosque em Azurva – mudança do quiosque existente para outro local;

-

Ponte Pedonal do canal do Cojo – Levantamento topográfico e elaboração do projecto
de um corrimão;

-

Moinho do “ Oito Graus Oeste “;

-

Barreiras para peões na Avenida Artur Ravara – Elaboração do projecto para o separador
Central;

-

Passeios na Zona do Rossio – Projecto para os desenhos da calçada;

-

Sede do Clube Desportivo de Eirol - Estudo para o Edifício da Sede do Clube Desportivo
de Eirol e digitalização do levantamento topográfico;

-

Polis / Antiga Lota - Arranjo da ligação entre o estudo da Polis e a estrada da Antiga
Lota.

-

Skate Park em S. Jacinto – Proposta de implantação;

-

Árvore do Parque Infante D. Pedro – Cobertura da árvore Cupressus macrocarpa.
Elaboração do projecto e levantamento do tronco da árvore para a colocação de
policarbonato;

-

Parque Desportivo de Eirol – Digitalização do levantamento topográfico;

-

Escolas EB e Jardins de Infância – Medição das áreas de implantação e de construção
para o levantamento do Património Municipal;

-

Escola Primária de Azurva – Levantamento topográfico do Edifício;

-

Escola do Solposto/JI – Levantamento topográfico do Edifício;

-

Jardim de Infância do Griné – Levantamento, desenho e plotagem;

-

Escola Profissional de Aveiro – (Barrocas) – Elaboração do projecto do arranjo
envolvente;

-

Escola Primária e JI do Bonsucesso - Implantação de rampas para deficientes;

-

Escola pré – Primária das Agras – Alteração dos desenhos;

-

Jardim de Infância de Eixo – Elaboração de um projecto de um corrimão;

-

Infantário de Santa Joana – Levantamento da rede de extintores;

-

Carta Educativa - Preparação e acompanhamento das reuniões com as Juntas de
Freguesia e Agrupamentos;
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-

Estágios Profissionais – Acompanhamentos dos Estágios dos Alunos do Curso Tecnológico
de Design da Escola José Estevão na área da Mobilidade para Todos no Espaço Urbano
com apresentação dos seus projectos finais na reunião de Câmara Pública de
06.06.2005;

-

Skate Park dos Galitos - Estudo e proposta de implantação de um SkatPark junto ao
Pavilhão;

-

Árvores da Baixa de Santo António – Estudo para reordenamento da zona junto às Casas
do Bairro da Gulbenkien;

-

Edifício Vidor na Vera Cruz – Elaboração do Mapa de vãos;

-

Fonte do Olho D’ Água em Esgueira – Reprodução do desenho original da placa;

-

Zona envolvente ao Mercado Manuel Firmino – Execução do plano de Rega;

-

Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima - Projecto para uma pequena
arrecadação para a Junta de Freguesia;

-

Triângulo junto à APPACDM em Azurva – Projecto do arranjo envolvente;

-

Capela Mortuária de Taboeira – Conclusão do projecto de Arquitectura;

-

Pavilhão Polivalente em Santiago - Inicio do projecto de Arquitectura;

-

Terminal Fluvial de passageiros no Forte da Barra – Estudo de arranjo exterior;

-

Arranjo junto á linha da CP em Eirol – reformulação do projecto;

-

Passagem Superior para Peões sobre a linha da CP – Projecto de uma Placa para colocar
nos elevadores;

-

Escadas no Olho D’Água - Levantamento e projecto de reabilitação da escada de acesso
das moradias à Piscina / Olho D’Água – concurso;

-

Implantação de um PT na zona envolvente à Civilria – Levantamento e projecto de
implantação e arranjo do largo envolvente;

-

Parque de Jogos Tradicionais de Nariz – Implantação no terreno implantado pela Junta;

-

Centro Paroquial de Eirol + Parque de Merendas - Levantamento do Edifício e terreno.
Projecto de ampliações existentes e projecto novo do Novo Centro de Dia e jardim
Infantil

-

Parque junto ao Centro Cívico de Aradas – Levantamento e esboço do arranjo exterior;

-

Quartel dos Bombeiros – Inicio do projecto de arquitectura na nova implantação. Estudo
prévio;

-

Habitação Social de Cacia – Rectificação dos muros; Localização das caixas e
contadores; Estudo das cores;

-

“Projecto Jardim com Vida 2005” - Implantação de um Campo de mini – golfe;

-

PT da Forca Vouga – Projecto final;

-

Casa de Ferramentas para Jardineiros no Canal de S. Roque – Elaboração do Projecto de
Arquitectura;

-

Rua das Tomásias – Elaboração do projecto de pavimentação;
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-

Praça Marques de Pombal – projecto para substituição do espelho de água por uma
floreira;

-

Ponte sobre o Canal na zona do Fórum - Levantamento da Ponte sobre o Canal na zona
do Fórum; projecto de substituição das rampas por escadas;

-

Banco Alimentar Contra a Fome - Sinalização para cargas e descargas no Banco;

-

Parque de Feiras - Arranjo do espaço entre os pavilhões;

-

Avenida Dr. Lourenço Peixinho – Arranjo junto à Estação da CP – continuação. Avenida
Dr. Lourenço Peixinho - Desenho dos passeios na intercepção da Avenida com ruas
confluentes. Localização do painel informativo. Arranjo do estacionamento junto á
Estação da CP;

-

Rampa para Deficientes junto á Ourivesaria Vieira – Estudo de uma rampa para
deficientes;

-

Rua Comandante Rocha e Cunha – Sinalização de cargas e descargas;

-

Terrenos da “ Paula Dias “ – Sinalização de lugares para deficientes;

-

Rua das Barrocas – Localização dos sinais de estacionamento;

-

Forno de Eixo – Levantamento topográfico. Estudo dos novos acessos;

-

Praceta Vale Guimarães – Projecto do arranjo da Praceta;

-

Colégio Alberto Souto em Aradas – Elaboração do projecto de arranjos exteriores e
levantamento do existente;

-

Centro Social de Eirol – Levantamento topográfico do Edifício e do terreno; Projecto de
ampliações existentes e projecto do novo Centro de Dia e Jardim Infantil;

-

Viveiros em Esgueira – Levantamento do existente;

-

Corrimão para a escada do Fórum – Elaboração do projecto;

-

Miradouro no Parque Infante D. Pedro – Elaboração do projecto;

-

Campo de Futebol do Eixense – Ampliação do Campo de Futebol.;

-

Sanitários do Parque Infante D. Pedro – Elaboração do projecto de arranjos exteriores;

-

Monumento do Imaculado Coração de Maria – Implantação do Monumento na Forca –
Vouga;

-

Horto Pedagógico no Parque Infante D. Pedro – Pormenor para a cobertura do Horto;

-

Escadaria Monumental – Estudo de um corrimão para a escadaria;

-

Edifícios pertencentes à Câmara – Medição das áreas dos edifícios para se pedir
orçamento a empresas de limpeza;

-

Área envolvente à Universidade – Medição de áreas;

-

Estufa Fria – Execução dos projectos de estruturas;

-

Centro de Combustagem - Execução dos projectos de estruturas;

-

Novo Quartel dos Bombeiros Novos de Aveiro – Elaboração do estudo prévio;

-

Centro Cultural de Azurva - Arranjos exteriores;

-

Capela Sra da Alegria – Rampa de acesso;

-

Sede dos Amigos do Parque Infante D. Pedro – Elaboração do desenho do portão;
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-

Centro de Saúde de Santa Joana – Sobreposição da arquitectura e do betão armado do
Centro de Saúde;

-

Hotel Meliá – Arranjos exteriores.

Acompanhamento de Obras
-

Jardim de Infância de Eixo;

-

Centro Social de Santa Joana – centro de Dia;

-

Novas instalações da CMA;

-

Escola Primária da Glória;

-

Igreja de Esgueira;

-

Avenida Dr. Lourenço Peixinho;

-

Parque Infante D. Pedro;

-

EB da Póvoa do Valado;

-

Coreto do Parque Infante D. Pedro;

-

Rampa da Junta de Freguesia da Vera Cruz;

-

Habitação Social de Cacia – Acabamentos de W. C. E cozinhas; Estudo dos muros;

-

Cerciav – novas instalações;

-

Palco do Lago da Fonte Nova;

-

Capela Sra da Alegria – arranjos do Largo;

-

Casa Major Pessoa;

-

Unidade de Saúde de Santa Joana;

-

I.S. e Casa do Guarda no Parque D. Pedro;

-

Acompanhamento do Projecto PIAR no âmbito do programa da Aveiro – Digital.

Trabalhos diversos
-

Pavilhão do Alavarium; Rua dos Mercadores; Sanitários das Escolas; Escola de Eixo; Mapa
de análise das Escolas; Levantamento da UA – mudança de layers e colocação no SIG;
Planta das intervenções no Parque Infante D. Pedro;

-

Carta Escolar – Elaboração da proposta e organização dos processos entregues nas
Juntas de Freguesia e Agrupamentos Escolares;

-

Sá Barrocas e Sede da Acrema – Cartografia;

-

Combóio Turístico em S. Jacinto – Elaboração das plantas com os circuitos;

-

Desenho e medição da área a ser pintada no arquivo de Obras particulares;

-

Enquadramento, numeração e impressão dos desenhos da Casa Major Pessoa em
ficheiros WMF;
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-

Projecto de Mobilidade – Apresentação do projecto pela Sra Arquitecta Maria Emília
Lima da Divisão de Arquitectura e Paisagismo e Dr.a Anabela Gonçalves da Divisão de
Trânsito no pequeno Auditório do C. C. de Congressos de Aveiro;

-

Habitação Social de Eixo – Impressão de desenhos;

-

Pesquisa de desenhos em papel e em formato digital das zonas pedonais da Cidade;

-

Bar dos trabalhadores Camarários – levantamento e digitalização;

-

Estágios da Escola José Estevão – Plotagem dos trabalhos feitos pelos estagiários;

-

Rossio e zona envolvente ao Centro de Congressos – plotagem de desenhos;

-

Modificação de sinais de trânsito na Freguesia de Oliveirinha – Apoio à Divisão de
Trânsito;

-

Medição das áreas dos imóveis pertencentes à C. M. Aveiro;

-

Sistema de rega do Mercado Manuel Firmino – Plotagem de desenhos;

-

Sistema de rega na Forca junto à Loja do Cidadão - Plotagem de desenhos;

-

Sinalização da Fonte da Sra da Guia e acesso à Fonte – Apoio à Divisão de Trânsito;

-

Zonas pedonais e circuitos pedonais - Apoio à Divisão de Trânsito;

-

Apresentação do Projecto PIAR por parte de Sra Arquitecta Emilia Lima no âmbito de
uma acção da Aveiro Digital;

-

Parque Nacional de S. Jacinto;

-

Digitalização do centro de Dia de Requeixo – Plotagem;

-

Projecto do Canal de S. Roque – Plotagem;

-

Colocação dos azulejos na ACAV;

-

Centro Social e Paroquial de Santa Joana – Plotagem dos desenhos de electricidade;

-

Centro Comunitário da Vera Cruz – Elaboração de um painel;

-

Jardim de Infância de Eixo – Elaboração de uma placa para a inauguração do Jardim
Infantil;

-

Painéis do Desporto para Todos – Alteração dos painéis;

-

Centro de Educação Ambiental –organização dos desenhos e elaboração das capas para
concurso;

-

Casa Major Pessoa – Elaboração de um painel para colocar na fachada da casa;

-

Escola Profissional de Aveiro – Execução de uma placa para a inauguração da Escola.

Parques e Jardins
-

Acompanhamento dos trabalhos de manutenção dos Parques e Jardins;

-

Apreciação e informação dos arranjos exteriores em processos de loteamento;

-

Vistoria dos espaços ajardinados dos loteamentos a recepcionar pela C. M. Aveiro;

-

Vistoria de equipamento Infantil da Cidade;

-

Proposta de aquisição de bancos e protecções das caldeiras das árvores para a Praça
Maia Magalhães;
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-

Projecto de ajardinamento da zona envolvente ao Mercado Manuel Firmino e
acompanhamento dos trabalhos;

-

Proposta para a plantação de árvores na Praceta Duarte da Rocha em Aradas;

-

Travessa das Cardadeiras – reformulação do estacionamento, incluindo a plantação de
árvores;

-

Rua do Senhor dos Milagres – Reformulação do separador;

-

Baixa de Santo António – reformulação e acompanhamento do alinhamento das árvores
que confinam com as traseiras das construções do Bairro da Gulbenkien;

-

Jardim de Infância de Verdemilho – Plano de plantações e sementeiras da zona
envolvente;

-

Arranjo dos canteiros envolventes do Pavilhão da C+S de Esgueira;

-

Projecto de rega da Forca – Vouga, envolvente da linha de água;

-

Seminário Santa Joana Princesa – Implantação de um campo de Futebol e
estacionamento;

-

Correcções dos Parques Infantis da Urbanização da Bela Vista;

-

Proposta para abertura do Concurso para Análise e Intervenção no Arboreto do Parque
Infante D. Pedro – acompanhamento;

-

Projecto de rega e plantações de um espaço na Forca, junto do prédio da Civilria;

-

Proposta para arborização da Avenida da Força Aérea nas Barrocas;

-

Bancos na Cidade – Localização de bancos em diversos locais da Cidade;

-

Proposta para a arborização do Parque de Merendas do Carôcho;

-

Proposta para instalação de equipamento infantil no Parque da Fonte Nova;

-

Parque de Merendas de Requeixo – Proposta para candidatura;

-

Proposta para revestimento vegetal do talude em frente à Casa do Povo de Esgueira;

-

Proposta para o arranjo do espaço ajardinado, junto do Centro Comercial Bairro do
Liceu;

-

Projecto do ajardinamento de um pequeno espaço da Estação da CP;

-

Acompanhamento da plantação das árvores na Avenida Dr. Lourenço Peixinho;

-

Proposta para o arranjo do separador da Avenida Congressos da Oposição Democrática;

-

Acompanhamento do arranjo da Rotunda da EN 109;

-

Projecto de instalação de bocas de rega na envolvente da Estação;

-

Proposta para a aquisição de um chafariz no Parque de Merendas da Ribeira de
Esgueira;

-

Acompanhamento do Projecto do Lugar dos Afectos.
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Divisão de Projectos e Obras
Ferry-Boat – Duques D’Alba
Execução de 4 Duques d’Alba de apoio aos terminais;
Ferry-Boat – Terminais Fluviais de Viaturas e Passageiros em S. Jacinto e no Forte da Barra
Concluídos os trabalhos de reabilitação e adaptação no terminal de S. Jacinto e iniciados os
mesmos trabalhos nas estruturas do Forte da Barra;
Passagem Inferior de Esgueira – Trabalhos de Melhoria das Condições de Durabilidade
Obra iniciada em finais de 2005 e a concluir em Fevereiro de 2006;
Construção do Polidesportivo de Requeixo
Obra adjudicada à firma “Norte Ténis” e por iniciar;
Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada
Elaborado o projecto e lançado o respectivo concurso público;
Conclusão do Prédio da Vidor
Obra já adjudicada mas com início por definir;
Mercado Manuel Firmino
Elaborados os projectos de especialidade e feito acompanhamento técnico;
Pista de Atletismo
Foi concluída uma arrecadação, a montagem de uma gaiola de lançamentos e a adpatação de
um fotofinish. Adjudicada a execução de uma rampa para treinos de velocidade e está em fase
de aprovação um procedimento para iluminação da pista;
Pavilhão do IND/ALAVARIUM
Concluiu-se no mês de Setembro de 2005 a substituição do piso e a aplicação de réguas de
madeira nas bancadas. Está por iniciar a aplicação de novas chapas de tamponamento nas
paredes;
Reabilitação da Sede dos Amigos do Parque e dos Sanitários Públicos
Obra concluída em Janeiro de 2006;
Unidade de Saúde de Sta. Joana
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Executado o assentamento de alvenarias, tendo a obra sido suspensa em 29 de Setembro de
2005. Reiniciou em Janeiro de 2006;
Construção de uma instalação sanitária na Capela da Sra. da Alegria
Obra concluída;
Habitações Sociais de Cacia
Obra a decorrer;
Implantação de um Parque Radical nos Galitos
Em fase de concurso;
Substituição das colunas de canalização de água na Urbanização de Santiago
Obra adjudicada, a iniciar após acordo com o empreiteiro;
Escadas da Quinta do Olho d’Água
Obra adjudicada com início para breve;
Recuperação do Centro Cultural de Horta
Proposta para abertura de procedimento;
Reabilitação da pérgola do Parque Infante D. Pedro
Obra adjudicada com início a acordar com o empreiteiro;
Obra de Reabilitação no Parque Infante D. Pedro
Fontes, horto, quiosque e miradouro em fase de entrega das propostas;
Construção de um Muro de Suporte no Plano de Pormenor do Centro
Adjudicada, a iniciar em breve;

Obras de Restauro no Edifício da Barrica
Proposta para abertura de procedimento para a sua execução;
Vedação dos Polidesportivos das Escolas José Estevão, EB 2.3 de S. Bernardo e da EB 2.3 de
Cacia
Adjudicada, a iniciar em breve;
Recuperação dos Balneários do Complexo Desportivo de Requeixo
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Concurso a decorrer;
Obra no Pavilhão dos Ervideiros
Obra concluída;
Vedação de um terreno junto ao Parque de Feiras
Adjudicada, a iniciar brevemente;
Arranjos envolventes à Fonte do Ólho d’Água
Obra adjudicada e a iniciar brevemente;
Ampliação da Oficina de Pintura do DGS/DSU
A iniciar brevemente;
Arranjos exteriores no novo Bloco Habitacional e no Bloco D9 do Caião
Obra adjudicada, a iniciar brevemente;
Recuperação de uma casa na Rua 16 de Maio
Adjudicada, com início a definir;
Obras de Recuperação no Edifício da CMA (antigas finanças)
Adjudicada, a iniciar brevemente;
Arranjos no Largo da Feira de Eixo – 1.ª fase
Obra djudicada, com início a acordar com a empresa;
Substituição da cobertura do Jardim de Infância de Esgueira
Proposta para nova consulta;
Recuperação da Escola de Santiago
Proposta de adjudicação à firma “Antero Santos & Santos”, Lda;
Galeria Coberta de Acesso à Escola Básica das Barrocas
Adjudicado à firma Pedro Cruz, Lda e a executar logo após a regularização de pagamentos;
Recuperação dos Balnesários do Complexo Desportivo de Requeixo
Procedimento administrativo a decorrer;
Muro de Contenção junto ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro
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Procedimento administrativo a decorrer;
Execução da Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência na EB das Barrocas
Proposta para adjudicação à firma Antero Santos & Santos, Lda;
Recuperação das casas 45 e 47 do Bairro Social da Quinta da Bela Vista
Adjudicado à firma Antero Santos & Santos e a iniciar após regularização de alguns pagamentos;
Recuperação do Jardim de Infância da Póvoa do Valado
Proposta de adjudicação à firma Antero Santos & Santos, Lda;
Mobiliário para a Escola n.º 2 de Cacia
Mobiliário adjudicado nà firma Lemis, Lda e entregue no dia 14 de Outubro;
Passagem Superior de Peões no Canal de S. Roque
Projecto elaborado para a Aveiro Polis;
Arranjos exteriores do Mercado Manuel Firmino
Em fase de conclusão;
Cobertura e Arrumos da Escola Básica de Areias de Vilar
Projecto em fase de conclusão;
Mobiliário para a EB1 de Azurva
Parte do mobiliário entregue em Setembro. Falta a entrega de armários, adjudicados à firma
Nautilus, SA, que entregará logo que se regularize os pagamentos;
Telhado da EB1 de S. Bernardo
Adjudicado à firma Manuel Valente & Pinheiro, Lda, pelo Valor de 46.501,00 €;
Arranjo do Telheiro da EB1 de Aradas
Adjudicado à firma Manuel de Jesus Valente, pelo valor de 10.640,00 €;
Loteamento de Sá Barrocas
Em lançamento do concurso para as infraestruturas eléctricas e de telecomunicações;
Projecto Eléctrico do Polivalente de N.ª Sra. de Fátima
Em execução;
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Projecto Eléctrico do Museu da Troncalhada
Em execução;
Separação dos contadores de energia das Escolas e Recintos Desportivo: Escola do Solposto e
Escola do do 1.º Ciclo de Nariz
Em estudo e projecto;
Instalação de quadros eléctricos para fornecimento de enrgia ao palco sob a Ria
Projecto em execução e estimativa de custo para propor abertura de concurso;
Extensão da Rede IP nas Vielas do Bairro da Bela Vista – Esgueira
O concurso foi anulado;
Reforços de iluminação em diversas ruas
Levantamento das necessidades de IP nas Freguesias;
Infraestruturas eléctricas e telefónicas no PP do Centro – 1.ª fase
Em execução;
Infraestruturas eléctricas e telefónicas no Loteamento Municipal de S. Bernardo
Aguarda-se o estabelecimento do ramal de média tensão para o PT (a executar pela EDP);
Iluminação do Plano de Pormenor do Centro e Infraestruturas de Telecomunicações
Obra a decorrer;
Projecto Eléctrico dos Lotes nas Azenhas de Baixo
Em execução;
Projecto de IP na Patela
Em execução;
Infraestruturas Eléctricas do Projecto PIAR
Execução de ramais e contratos de fornecimento de energia eléctrica
Infraestruturas eléctricas da Urbanização da Quinta do Cruzeiro – Iluminação da Envolvente ao
Lote 1
Adjudicado. Aguarda a execução das obras da passagem desnivelada;
Infraestruturas eléctricas e de telecomunicações no sector K da Forca-Vouga
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Em execução;
Infraestruturas eléctricas no Loteamento da Forca (junto à CLIRIA)
Proposta de abertura de concurso;
Iluminação das Av.ªs do Crasto e Santa Joana
Abertura de concurso;
Projecto de Infraestruturas Eléctricas para o JI das Barrocas
Obra concluída;
Projecto de electricidade do Centro Social de Eixo
Em execução;
Projecto de Electricidade da Junta de Freguesia de Santa Joana
Em execução;
Projecto de Electricidade da Igreja da Quinta do Picado
Em execução;
Infraestruturas Eléctricas e Comunicações no Loteamento da Forca-Vouga
Em execução e estudo com a EDP de nova rede eléctrica;
Infraestruturas Eléctricas no Loteamento de Sá Barrocas
Projecto executado e em preparação o processo administrativo para concurso;
Mudança do PT da A.P.A.
Acompanhamento Técnico;
Iluminação do Bairro da Gulbenkian
Procedimento anulado;
Iluminação Decorativa na Capela de Oliveirinha
Concluído;
Iluminação da Capela Mortuária e Cemitério de Esgueira
Em licenciamento;
Iluminação da Passagem Superior da Quinta do Cruzeiro
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Em estudo;
Licenciamento dos projectos de especialidade do Mercado Manuel Firmino
Concluído;
Projecto de gás da Igreja da Quinta do Picado
Em estudo;

Licenciamento da Iluminação Decorativa das Ameias de Esgueira
Em estudo;
Palco do Lago da Fonte Nova
Concluído;
Construção de um açude no Lago do Parque Infante D. Pedro
Concluído;
Impermeabilização de uma laje de cobertura das garagens (vloco A9) na Rua Feira de Março
Obra concluída;
Novas Instalações do DPGOM
Concluídas as obras das escadas de ligação entre os pisos 3 e 4;
Aquisição de estores para o CCA
Adjudicado. Aguarda regularização de pagamentos;
Jardim de Infância das Barrocas
Proposta de adjudicação à Savecol, Lda;
Mobiliário para o novo Jardim de Infância de Eixo
Entregue;
Abertura de vãos na leje do Mercado de Santiago
Procedimento a decorrer;
Centro Cultural de Esgueira – Arranjos Exteriores
Concluído;

Pág. 366

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

Campo de Mini-Basquete na EB1 de S. Bernardo
Adjudicado;

Divisão de Vias e Conservação
Construção da Nova Ponte do Outeiro - Cacia
Obra iniciada no dia 08 de Setembro de 2003.
A Nova Ponte do Outeiro situa-se na zona terminal do rio Vouga, ao longo do canal artificial que
constitui actualmente o leito principal do rio (designado Rio Novo do Príncipe). Constitui
elemento de ligação física preponderante entre as duas margens, adjacente a um grande
projecto de desenvolvimento agrícola (Projecto do Baixo Vouga Lagunar), que prevê a execução
de um largo conjunto de infra-estruturas hidráulicas onde naturalmente a nova ponte do outeiro
é parte integrante.
Obra concluída no dia 25 de Fevereiro de 2005;
Pavimentação dos Arruamentos Envolventes à Escola das Agras do Norte
Obra iniciada a 10 de Janeiro de 2005.
Colocação de lancis e camada base de pavimento (tout-venant), colocação de colector principal
de águas pluviais, assim como de saneamento.
Mudança de postes de média tensão efectuada no mês de Março, para conclusão da faixa de
rodagem da Av. de ligação à Estrada Nova do Canal.
Obra concluída no dia 04 de Abril de 2005;
Pavimentação do Arruamento Envolvente à Escola das Agras do Norte - 2ª Fase
Obra iniciada a 04 de Março de 2005.
Pavimentação, colocação de lancis e revestimento de passeios.
Obra concluída no dia 03 de Maio de 2005;
Execução de Infraestruturas no Loteamento da Omnibet em S. Jacinto
Obra iniciada a 07 de Outubro de 2002 e interrompida em 07 de Julho de 2003.
Pavimentação, colocação de lancis e revestimento de passeios.
Por divergências de propriedade de terrenos ainda está por executar um pequeno troço de
arruamento;
Pavimentação de Arruamentos no Paço, Esgueira – 2004
Obra iniciada no dia 10 de Janeiro de 2005.
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Execução de infra-estruturas de águas pluviais na Rua Manuel Fernandes da Silva, Travessa da
Quinta, Rua Monte do Paço e Rua da Escola.
Pavimentação na Travessa Monte do Paço, Rua Monte do Paço, Rua S. João, Rua do Vero, Largo
da Cruz, Rua da Floresta, Travessa da Quinta da Clementina, Rua Manuel Fernandes da Silva,
Largo da Fonte, Rua da Agra, Rua da Capela, Rua dos Poisios, Rua das Vielas, Rua da Escola, Rua
da Carramona e Praceta Artur Alves Moreira.
Obra concluída no dia 7 de Outubro de 2005;
Pavimentação de Arruamentos em Mamodeiro - 2004
Obra iniciada no dia 27 de Janeiro 2005.
Pavimentação da Rua Direita, Avenida Camelo, Rua da Igreja e Ligação da Rua da Igreja à Rua
de Aveiro.
Obra concluída a 5 de Abril;
Pavimentação na Urbanização Francos & Oliveira – 2ª Fase.
Obra iniciada a 07 de Abril de 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, preparação de caixa para receber o tout-venant
e pavimentação betuminosa.
Obra concluída no dia 05 de Maio de 2005;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia da Glória.
Pavimentação da Rua da Agrinha;
Pavimentações em Horta.
Obra iniciada no dia 23 de Março 2005.
Pavimentação da Rua Direita, Rua das Rodadas e Rua do Cabo
Obra concluída no dia 6 de Abril;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Aradas.
Obra iniciada a 04 de Março de 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais na Rua do Cabeço, Ucha e Nova do Alqueda.
Pavimentação da Rua da Pinheira, Largo e Rua da Capela, Rua Srª Saúde, Rua da Capoa, Rua
Vale da Barrega e Rua do Vale;
Pavimentação da Rua Transversal à Travessa da Fonte e Rua Gago Coutinho em Sta Joana
Pavimentação iniciada no dia 18 de Março 2005.e terminou no mês de Maio 2005;
Pavimentação da Rua do Raso - Oliveirinha
Obra iniciada no mês de Março de 2005.
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Alargamentos previstos e colocação de camada de tout-venant, execução de infra-estruturas de
águas pluviais (travessias e drenos longitudinais). Obra suspensa, aguardando pavimentação;
Pavimentação de Arruamentos na freguesia de S. Jacinto.
Obra iniciada a 15 de Maio de 2000 e interrompida em 09 de Outubro de 2000.
Pavimentação e infra-estruturas de águas pluviais, colocação de lancis.
Obra concluída em 01 de Abril de 2005 com a execução dos arruamentos em falta na
urbanização municipal do SNAB;
Pavimentação de arruamentos na freguesia da Vera Cruz - 2004
Obra iniciada no dia 20 de Abril de 2005;
Pavimentação da Rua Fernão de Oliveira, Rua Manuel Firmino, Rua Campeão das Províncias,
Travessa dos Ourives e Rua de Marques Gomes.
Obra concluída no dia 27 de Abril;

Pavimentação de arruamentos em Mamodeiro - 2003
No ano de 2004 foram executadas as infra-estruturas de águas pluviais.
Obra reiniciada no dia 5 de Abril de 2005.
Pavimentação da Rua de Aveiro, Rua da Castanheira e Transversal à Rua de Aveiro.
Obra concluída no dia 12 de Abril;
Pavimentação do arruamento de acesso ao Mercado Abastecedor e Rua do Correguinho
Obra iniciada a 18 de Abril de 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, preparação de caixa para receber o tout-venant
e pavimentação betuminosa.
Obra concluída no dia 19 de Maio de 2005;
Pavimentação da Travessa Padre Américo em S. Bernardo
Obra iniciada em 30 de Maio e concluída em Junho;
Pavimentação do Estacionamento da Av.ª dos Congressos da Oposição Democrática
Obra iniciada a 13 de Junho de 2005.
Preparação de caixa para receber o tout-venant e pavimentação betuminosa.
Obra concluída no dia 28 de Junho de 2005;
Pavimentação da Rua Dr. Orlando Oliveira na Forca-Vouga
Obra iniciada no dia 11 de Maio e concluída no dia 27 de Maio. Pavimentação do arruamento e
construção de estacionamentos;
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Pavimentação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, entre o Largo Dr. Jaime M. Lima e a Praça
Humberto Delgado, sentido E-W
Obra executada no mês de Maio;
Pavimentação de Arruamentos em Santa Joana - 2005
Obra iniciada dia 29 de Agosto de 2005.
Pavimentação da Rua 5 de Outubro, Rua Luís de Camões, Rua da Azenha, Rua S. João, Rua do
Freitas, Rua das Cavadas, Rua dos Louceiros.
Obra concluída no dia 9 de Setembro;
Pavimentação de Arruamentos em Requeixo - 2004
Obra iniciada no dia 12 de Setembro e concluída no dia 30 de Setembro de 2005. Pavimentação
da Rua do Barreiro, Rua da Capela, Rua do Rochio, Rua da Capela - Taipa, Rua da Capela Carregal, Rua Quingosta, Rua Direita, Transversal à Rua da Capela e Rua da Cavada;
Pavimentação de Arruamentos em Eirol - 2004
Obra iniciada no dia 19 de Setembro e concluída no mês de Outubro.
Pavimentação da Rua Ponte da Rata, Rua Manuel Rodrigues de Abreu, Rua do Carrajão (Monte),
Rua Francisco Lopes, Rua da Capela, Rua Sra das Dores, Rua Parque Desportivo, Rua Padre MS
Anjos Junior e Transversal à Rua Padre MS Anjos Junior;
Pavimentação da Rua dos Pereiros - Taboeira
Obra iniciada no mês de Outubro.
Execução de valetas e ligação à linha de água e pavimentação.
Obra concluída no mês de Novembro;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Nariz
Obra iniciada a 20 de Junho de 2005.
Pavimentações nas Ruas da Saudade, Fonte do Martins, Travessa da Rua Direita e Largo da
Igreja de S. Pedro.
Obra concluída no dia 10 de Outubro de 2005;
Pavimentação de Arruamentos nas Alagoas
Obra executada no mês de Junho.
Pavimentação da Rua Santa Joana, Rua Príncipe Perfeito e Rua Infante D. Henrique;
Pavimentação da Rua da Bica e Rua da Cruz
Obra executada no mês de Julho;
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Ligação à Estação de Cacia.
Obra iniciada no dia 28 de Fevereiro 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, passeios e pavimentação.
Obra concluída no mês de Março;
Execução de passeios na Rua Julio Dinis - Corisca, Santa Joana.
Obra iniciada no dia 11 de Maio de 2005.
Obra concluída no mês de Julho;
Arranjos na Praceta da Rua de Viseu.
Obra iniciada no dia 17 de Janeiro 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, passeios e pavimentação.
Obra concluída no dia 21 de Fevereiro;
Pavimentação da Rua da Boavista, Zona Industrial de Taboeira.
Obra iniciada no dia 26 de Janeiro 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais e pavimentação.
Obra concluída no mês de Março;
Requalificação da Rua Gomes de Carvalho.
Obra iniciada no dia 02 de Fevereiro 2005 e concluída a 16 de Fevereiro.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, definição de separador central e pavimentação;
Requalificação da Rua dos Forninhos em S. Bernardo.
Obra iniciada a 06 de Dezembro de 2004 e interrompida em 30 de Junho de 2005.
Execução de lancis, execução de dois colectores, colocação de sarjetas e execução de uma
travessia hidráulica da Rua da Patela. Pavimentação com binder, aguarda a colocação da
camada de desgaste;
Beneficiação dos Acessos ao Parque de Estacionamento do Canal de S. Roque.
Obra iniciada no dia 14 de Março.
Pavimentação, execução de passeios e vedação.
Obra concluída no mês de Maio;
Arranjos Urbanísticos na Rua António Farela.
Obra iniciada a 28 de Janeiro 2005 e terminada a 20 de Maio de 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais e pavimentação;
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Travessa da Quinta Nova - Oliveirinha.
Obra iniciada no dia 29 de Março 2005.
Execução de alargamentos e aplicação da camada de tout-venant.
Obra suspensa no mês de Abril;
Rua Envolvente ao Centro Coordenador de Transportes.
Obra iniciada a 15 de Novembro de 2004.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, preparação de caixa para receber o tout-venant,
pavimentação betuminosa, lancis e passeios.
Obra concluída no dia 10 de Fevereiro de 2005;
Arranjos Urbanísticos no Rossio.
Obra iniciada no dia 18 de Fevereiro 2005 e com conclusão no dia 06 de Abril 2005.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais, passeios e pavimentação;
Requalificação da Vala Hidráulica da Rua da Granja de Cima - Oliveirinha.
Obra iniciada a 24 de Fevereiro de 2005.
infra-estruturas de águas pluviais (Travessia Hidráulica).
Obra concluída no dia 24 de Março de 2005;
Concepção/Construção da Passagem Inferior do PP do Centro. Pk 271,960 da Linha do Norte.
Obra iniciada a 18 de Março de 2002 e interrompida em 31 de Dezembro de 2002.
Construção dos acessos, pavimentação, limpeza de taludes da Linha do Norte, e
compatibilização da empreitada com as infra-estruturas eléctricas foram realizadas em Maio de
2005.
Aguarda a colocação de cubo de granito na rotunda;

Infra-estruturas no Loteamento da Rua Nova do Caião - Esgueira
Obra iniciada a 11 de Julho de 2005
Pavimentação, execução de Infra-estruturas de águas pluviais e passeios.
Obra concluída em 08 de Agosto de 2005;
Construção do acesso ao Estádio Municipal de Aveiro, denominado Arruamento 4
Obra iniciada a 16 de Maio de 2005.
Desmatação e movimentação de terras, execução de infra-estruturas de águas pluviais e
colocação do arco metálico e respectivos acessos. Encontram-se em execução os muros alas de
protecção ao arco metálico, os lancis e a regularização da plataforma com o recurso a camadas
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granulares. Encontra-se previsto o início da execução das infra-estruturas de águas e
saneamento no decurso do mês de Março de 2006;
Construção do Arruamento de Ligação da Rua Pedro Vaz D'Eça do Prolongamento da PIR da Av.
Dr. Lourenço Peixinho
Obra suspensa, faltando a colocação do tapete betuminoso e a abertura da Passagem de Nível
dependente da Refer;
Execução das Ligações (Avenida da PIR e Alameda da Forca Vouga) à Nova Rotunda na EN 109
Colocação de lancis e pavimentação;
Execução de Infra-Estruturas Junto ao Furo AC5
Obra iniciada no dia 16 de Maio.
Execução de infra-estruturas de águas pluviais e de esgotos domésticos, terraplenagens e
preparação do fundo de caixa de pavimento.
Obra suspensa no mês de Julho, aguardando a execução de infra-estruturas eléctricas, gás e PT
(obra da DPO) para posterior execução de passeios e pavimentações;
Abastecimento de Água para Rega – Montes de Azurva
Obra concluída no dia 08 de Novembro de 2005.
Execução de infra-estruturas para rega dos Montes de Azurva;
Parque Urbano de Aveiro – Construção de um Açude
Obra concluída no dia 08 de Novembro de 2005.
Execução de infra-estruturas para rega dos Montes de Azurva;
Obras de Urbanização em São Jacinto – Sector L
Obra iniciada a 14 de Novembro 2005 e concluída a 13 Janeiro 2006.
Execução de passeios;

TRÂNSITO
Indicação das Acções Desenvolvidas
Estudos vários do trânsito;
Estudos de ocupação temporária da via pública, por privados;
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Tratamento de desvios de trânsito e condicionamento vários;
Atribuição e actualização de cartões de residente nas zonas parconizadas;
Proposta de sistema de sinalização de passadeiras atendendo ao trânsito de deficientes visuais –
Em estudo.
Estudo de colocação de espelhos parabólicos nas freguesias do Concelho;
Estudos vários de estacionamentos, públicos e privados em alguns arruamentos no concelho;
Pareceres sobre os projectos de sinalização vertical e horizontal, apresentado por particulares,
incluídos nas infra-estruturas de loteamentos;
Pareceres para a realização de provas desportivas e outros eventos no concelho;
Pequenos estudos de sinalização direccional por proposta de particulares;
Instalação dos dispositivos legalmente estabelecidos para que os industriais de táxis do concelho
de Aveiro possam operar - A Câmara fixou o dia 15 de dezembro de 2004 como data limite para
que todos os industriais de táxis do concelho instalem nas suas viaturas todos os dispositivos que
a Lei determina. Em 2005, todos os táxis do concelho estavam munidos com os dispositivos que
a legislação determina;

Ordenamento do estacionamento na Av. Marginal em São Jacinto
Estudo elaborado, aguardando-se a sua implementação como “Zona Parconizada”, com direito
a utilização gratuita para os moradores na “Marginal”, a quem serão atribuídos cartões de
residente;

Sinalização luminosa automática do Transito no entroncamento da Rua Tenente Malaquias
Oliveira com a Rua Direita, em Aradas
Em funcionamento;

Passagem desnivelada à superior à Linha do Norte de Caminhos de Ferro - Aradas, S. Bernardo
(projecto de sinalização horizontal e vertical)
Já implementado a maior parte do projecto, restando implementar o projecto de sinalização
horizontal complementar;

Planeamento de transito na envolvente ao acesso ao Ferry Boat, em São Jacinto
Projecto executado, aguardando a sua implementação;

Plano de sentidos de trânsito na envolvente à estação da CP/Av Dr. Lourenço Peixinho, na
sequência da nova urbanização marginal à linha
Já implementado;
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Sinalização direccional indicativa da A17
Já implementada;

Projecto de sinalização direccional na Freguesia de Eixo
Já implementado;

Projecto de sinalização direccional da Freguesia de Santa Joana
Já implementado;

Projecto de sinalização direccional da Freguesia de Nariz
Já implementado;

Estudo de ordenamento do trânsito em Azurva
Em estudo;

Sinalização luminosa automática do trânsito na Avenida da Universidade (cruzamento do ISCAA)
Já implementada;

Redefinição da sinalética de orientação para saída de Aveiro aproveitando a implantação dos
semáforos junto ao ISCAA
Aguarda implementação;

Estudo de identificação de passadeiras para peões no concelho de Aveiro, a incluir na
campanha de sensibilização para peões e automobilistas da responsabilidade da Prevenção
Rodoviária Portuguesa
Foi enviado o processo de candidatura;

Proposta de alteração de trânsito na Rua João Gonçalves Neto, em Aradas
Já implementada;

Estudos para a implementação da Gestão Centralizada das Máquinas Emissoras de bilhetes de
estacionamento de duração limitada e utilização onerosa

Estudo de sinalização horizontal e vertical em arruamentos de Santa Joana
Já executado;
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Desenvolvimento do projecto de sinalização de orientação dos parques de estacionamento da
cidade
Em estudo;

Projecto intermunicipal Mobi-Ria
Projecto em pleno desenvolvimento, estando a decorrer os concursos para a aquisição dos
equipamentos;

Projecto de sinalização de proibição do trânsito de bicicletas nos parques
Estudo executado aguardando-se a sua implementação;

Aquisição de baías flexíveis como separador de eixo da via aplicado junto ao Forum Aveiro
Trabalho já executado;

Projecto de sinalização horizontal e vertical para os arruamentos envolventes à nova ponte
rodoviária sobre o canal de São Roque
Executado, aguardando a sua implementação;

Projecto de sinalização horizontal e vertical atendendo a redefinição do ordenamento do
trânsito na rua da Cabreira junto à PI do caminho de ferro em São Bernardo
Executado, aguardando a sua implementação;

Novo projecto de sinalização direccional para o centro da cidade
Executado, aguardando a sua implementação;

Estudo de circulação de trânsito na Travessa do Ribeiro, anexa às habitações sociais de Cacia
Executado, aguardando a sua implementação;

Estudo para encerramento ao trânsito do Largo do Pelourinho em Esgueira
Executado, aguardando a sua implementação;

Estudo para impedir o estacionamento frente à Junta de Freguesia da Vera Cruz
Executado, aguardando a sua implementação;

Estudo de alteração ao projecto rodoviário na Rua Mário Sacramento
Já executado;
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Alterações ao trânsito junto às piscinas do Sporting de Aveiro, na freguesia da Vera Cruz
Já executado;

Ordenamento do estacionamento automóvel nos terrenos da antiga empresa Paula Dias
Já executado;

Estudo do estacionamento automóvel na Rua do Carmo, freguesia de Vera Cruz, frente à GNR
Em estudo;

Conselho Consultivo da Mobilidade, reunião de 25 de maio de 2005
Assuntos abordados:
o

Rotunda da Policlínica na EN109-Consignação da obra agendada para 30 de maio
de 2005;

o

Projecto Mobi Ria – Pretende reunir as infra-estruturas necessárias para a
melhoria da circulação rodoviária associado às grandes vias intermodais ÁguedaAveiro-Ílhavo e Estarreja-Aveiro-Ílhavo.

Os sistemas a instalar e a operar

baseiam-se na observação e medida de tráfego em formato de imagem online e
em sistemas de teleacção semafórica;
o

Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos – Pretende
constituir um instrumento de planeamento capaz de intervir na melhoria das
condições de acessibilidade do meio urbano;

o

Alteração do trânsito na freguesia de São Jacinto – Pretende responder à nova
realidade da freguesia com a entrada em funcionamento da ligação de Aveiro a
São Jacinto através do Ferry-Boat.

Barreiras arquitectónicas
Apresentação de acções de sensibilização para o problema;

Estudo de trânsito na Rua da Alegria, freguesia de Esgueira
Estudo executado, aguardando a sua implementação;

Repavimentação de arruamentos da Beira Mar
Já implementado;

Rua dos Milagres junto à Capela das Barrocas, freguesia de Vera Cruz
Já executado;
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Passagem inferior ao caminho de ferro junto ao Centro de Congressos
Já executado;

Alteração de trânsito no centro da freguesia de São Jacinto
Executado o projecto de sinalização vertical, horizontal e direccional, aguardando-se a sua
implementação;

Projecto de sinalização vertical e horizontal da nova avenida de ligação à passagem inferior à
estação dos caminhos de ferro de Aveiro
Executado, aguardando a sua implementação;

Conselho Consultivo da Mobilidade, reunião de 27 de julho de 2005
Assuntos abordados:
o

Dia sem carros e semana da mobilidade;


Definido o dia sem carros;



Foi dado conhecimento das medidas permanentes a implementar:
•

Lançamento da Linha Move Mais;

•

Bilhete intermodal para os dias 18 e 22 de setembro a 1€, com a
possibilidade de descontos em compras nas lojas aderentes;

•

Nova linha da MoveAveiro para permitir a ligação dos museus e
monumentos da cidade e a criação de um passe para esse
efeito;

•

Taxi Ria com ligação do canal de São Roque ao Centro Cultural
de Congressos, estando prevista a entrada em funcionamento
para o dia sem carros;

o

Obras em execução;


Obras da estação com conclusão prevista para o final de setembro;



Rotunda da Policlínica com conclusão prevista para o final de setembro;



Parque de estacionamento do canal de São Roque e Marginal de São
jacinto – resolução problema do estacionamento das autocaravanas;

Estudo da circulação de viaturas e estacionamento para a zona envolvente ao Ecomuseu
“Marinha da Troncalhada”
Estudo efectuado, aguardando-se a sua implementação;

Estudo da sinalização para as Zonas Industriais do Concelho
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Em desenvolvimento;

Estudo para a circulação de pesados no concelhO
Em desenvolvimento;

Colaboração na campanha Européia de Segurança Rodoviária realizada no dia 20 de junho em
Aveiro no Largo do Rossio

Projecto de ordenamento do trânsito nos arruamentos envolventes à nova Escola Profissional
do Comércio
Elaboração do projecto de sinalização vertical e horizontal;

Projecto de sinalização vertical e horizontal para a Rua Antonia Rodrigues, na Beira Mar
Executado, aguardando a sua implementação;

Manutenção de Semáforos no Concelho de Aveiro
Proposta de abertura de um Concurso Limitado já aprovado pela Câmara;

Proposta de colocação de bandas cromáticas nas passagens de nível à linha do Vale do Vouga,
mais próximas da cidade, nas freguesias de Esgueira e Santa Joana
Já implementada;

Estudo para a proibição de trânsito para a Rua das Tomásias, na Beira Mar, excepto a
moradores e cargas e descargas
Já implementado;

Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para todos
Continuação das reuniões de trabalho com vista à implementação do projecto;

Sinalização da rotunda do Rossio e Largo do Rossio de acordo com o novo arranjo urbanístico
Já executado;

Estudo em entroncamento semaforizado em Quintâs, no limite com o concelho de Ilhavo
Executado, aguardando a sua implementação;

Alterações ao estudo rodoviário em São Bernardo (na envolvente a C+S), na Rua da Brejeira
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Já executado;

Estudo de ordenamento do trânsito e projecto de sinalização vertical e horizontal da nova
avenida a construir nas proximidades da Secundária de Esgueira e que fará a ligação com a rua
de Viseu
Executado, aguardando a sua implementação;

Projecto de sinalização vertical e horizontal da nova avenida de ligação à passagem inferior à
estação dos caminhos de ferro de Aveiro
Executado e implementado;

Projecto de ordenamento do trânsito em Aradas, nas proximidades do restaurante Abílio dos
Frangos
Executado e implementado;
Alteração de trânsito no centro da freguesia de São Jacinto
Executado o projecto de sinalização vertical, horizontal e direccional, aguardando-se a sua
implementação;
Projecto de sinalização vertical e horizontal para os arruamentos envolventes à rotunda da
Policlínica, inclui a inserção das novas avenidas aos arruamentos secundários do lado de Santa
Joana e da Forca Vouga
Executado e quase totalmente implementado;
Estudo da acessibilidade ao Campus Universitário de Santiago
Rebaixamento de lancis nas passadeiras;
Estudo para a circulação de pesados no concelho
Em desenvolvimento;
Estudo para a proibição de trânsito para um troço do Cais dos Botirões e Travessa de São
Gonçalinho, na Beira Mar, excepto a moradores e cargas e descargas
Executado e implementado;
Estudo de ordenamento de trânsito na envolvente ao Bairro da Bela Vista, na freguesia de
Esgueira
Já executado, aguardando a sua aprovação.
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6.11. - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
__________________________________________________________________________________
Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos
A Divisão de Gestão de Sistemas Informáticos (DGSI) é a unidade funcional da Câmara Municipal
de

Aveiro

responsável

pela

gestão

de

todas

as

infraestruturas

informáticas

e

de

Telecomunicações, bem como pela definição das soluções que melhorem satisfaçam as
necessidades da instituição, privilegiando a utilização de standards. Assim, cabe-lhe a
responsabilidade de disponibilizar serviços de comunicação, a gestão de sistemas e aplicações
informáticas de uso geral, a criação/manutenção de serviços de informação/comunicação, bem
como a coordenação do reforço das diversas vertentes informáticas e de telecomunicações fixas
e móveis.
A actividade do D.G.S.I. no ano 2005 procurou dar continuidade a acções no sentido de
continuar a criar e consolidar infraestruturas dos vários tipos e disponibilizar serviços a todos os
Serviços da Câmara Municipal:

Rede Geral
Ao abrigo da Candidatura aos Espaços Públicos para Acesso à Internet, foram dotados de acesso
à Internet (ADSL) os Pólos de Leitura de Eixo e Santiago.
Inicio da instalação de rede e configuração de acesso à internet para os 182 PC’s instalados pela
CMA nas EB1s.
Aquisição de Hardware
Atendendo ao crescimento do número de utilizadores e ao facto de determinados equipamentos
informáticos se tornarem obsoletos, foi adquirido o seguinte equipamento:
-

32 Computadores pessoais;

-

8 Computadores portáteis;

-

6 Impressoras.

Ao abrigo da candidatura aos Espaços Públicos de Acesso à Internet foram adquiridos e
instalados:
-

10 Computadores pessoais;

-

2 Scanners;

-

2 Impressoras;
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Ao abrigo do PRODEP III (União Europeia – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – Medida
9 – Tecnologias de Informação e Comunicação) foram instalados 149 conjuntos, compostos por 1
PC multimédia e 1 impressora multifunções, em todas as salas das Escolas Básicas do Município
de Aveiro.
Prestação de Serviços
-

Na área de servidores foi renovado o contrato de manutenção do servidor UNIX
Alpha, por mais um ano, com a HP;

-

Foram renovados contratos de manutenção das aplicações da AIRC e Medidata;

-

Foi efectuado um contrato de prestação de serviços para consultoria em sistemas
de informação;

-

Realização de um contrato de Prestação de Serviço de Reprografia com a empresa
Copicanola, mediante a instalação de 14 equipamentos multifuncionais digitais fotocopiadora/impressora;

-

Renovação do contrato de manutenção do Sistema de ar condicionado da sala de
servidores;

-

Realização de um contrato de manutenção da UPS da sala de servidores.

Aquisição e Upgrade Software
Com o objectivo de manter o software actualizado, licenciado e responder às necessidades dos
diversos serviços da Autarquia, foram efectuadas as seguintes acções:
-

Realização de diversos upgrades a todas as aplicações AIRC2000;

-

Actualização da aplicação ARKTEC-TRICALC instalada na DPGOM-DPO;

-

Aquisição, ao abrigo do projecto SAL Online, inserido no Programa Aveiro Digital
2003-2006, do software servidor Sybase EAServer;

-

Aquisição, ao abrigo do projecto SIGRia, inserido no Programa Aveiro Digital 20032006, do software ArcEditor, ArcIMS e ArcSDE da ESRI;

-

Renovação das licenças do Norton Antivírus enterprise edition e upgrade do Norton
System Works;

-

Upgrade a 16 licenças de software da Autodesk;

-

Actualização de 20 licenças de Adobe Acrobat.

-

Aquisição de 1 licença de Adobe Creative Suite Premium;

-

Aquisição de 1 licença de Macromedia FreeHand;

-

Upgrade a 2 licenças de CorelDraw;

-

Realização de um contrato de licenciamento de Software, Microsoft Enterprise 6,
para 260 PC (actualização do sistema operativo Windows XP profissional; Office
Profissional e Licenças Cliente);

-

Ao abrigo do referido contrato foram também adquiridas as seguintes licenças de
software Microsoft com Software Assurance: 7 Windows Server 2003; 2 SQL Server
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2000 Enterprise; 1 BizTalk Server Partner 2004; 1 ISA Server Standard Edition 2004;
2 Visio Pro 2003 e 14 Project 2003;
-

Aquisição e instalação, ao abrigo do PRODEP III (União Europeia – Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional – Medida 9 – Tecnologias de Informação e Comunicação),
de 150 conjuntos de software (Aula Mágica 1º, 2º, 3º e 4º anos; Diciopédia 2005;
Microsoft Office pro e Prevenção Rodoviária) em 150 computadores das Escolas
Básicas do Município de Aveiro.

Outros Equipamentos
-

Foram também adquiridos 4 faxs, instalados na Casa Municipal da Juventude, Canil
Municipal, Div. Museus e Património Histórico e Div. Acção Cultural;

-

Ao longo do ano foram adquiridos diversos componentes informáticos destinados à
manutenção de equipamentos.

-

Aquisição de máquina fotográfica para disponibilizar a todos os serviços da
Autarquia.

Apoio aos Utilizadores e Manutenção / Reparação de equipamento
Estas são as áreas que ocuparam mais tempo aos técnicos da DGSI, foram realizadas 2430
intervenções distribuídas pelas seguintes acções:
-

Criação de novas contas;

-

Passwords esquecidas e expiradas;

-

Instalação de impressoras;

-

Reparação de equipamento Informático;

-

Apoio na utilização de algumas ferramentas;

-

Manutenção de backups;

-

Instalação de firmware;

-

Instalação /reinstalação de software;

-

Etc.

Telecomunicações
Regista-se a renegociação do contrato de fornecimento de comunicações móveis, tendo sido
novamente escolhida a empresa TMN como fornecedora do serviço.
Dando continuidade a uma melhor gestão das telecomunicações de voz, os resultados
apresentados voltam a indicar uma diminuição dos custos.
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TOTAL COMUNICAÇÕES
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€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€

185.358 €
147.922 €
129.467 €

2003

2004

2005

Considerando que a partir do mês de Setembro todas as chamas efectuadas para a rede móvel a
partir da rede fixa dos, diversos edifícios de serviços da CMA, passou a ser efectuado pelo
circuito da TMN, i.e, móvel/móvel, existe um aumento esperado na facturação da rede móvel,
reflectindo-se por outro lado na diminuição da factura das comunicações fixas.
Fixas
Nas comunicações fixas o decréscimo é de 24,5% face ao ano de 2004.

COMUNICAÇÕES FIXAS
300.000 €
250.000 €

252.169 €

200.000 €
€ 150.000 €

131.588 €
96.396 €

100.000 €

72.832 €

50.000 €
0€
2002

2003

2004

2005

Móveis
O resultado das comunicações móveis apresenta um aumento de 9% em relação ao ano anterior.
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COMUNICAÇÕES MÓVEIS
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Funcionamento Geral
Quadro de Pessoal
Em 2005, á equipa é composta por um Chefe de Divisão, um Especialista de Informática, 1
Técnicos de Informática Coordenador, 3 Técnicos de Informática e uma Assistente
Administrativa.
Projectos com Entidades Externas
-

Participação no programa de ligação á Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade –
“Internet na Escola” do 1º Ciclo – FCCN;

-

Participação no programa “Escolas em Banda Larga” – Continuação da migração das
Escolas Básicas da ligação RDIS á Internet para ADSL;

-

PRODEP III – União Europeia – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – Medida
9 – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) – Aquisição e instalação de
equipamento informático e acesso à em todas as salas das Escolas Básicas do
Município de Aveiro;

-

Coordenação pela CMA do Projecto SAL Online, inserido no Programa Aveiro Digital
2003-2006.

-

Colaboração nos Projectos SIGRia, BIBRia, MobiRia, SecuRia, AmbiRia, PIAR e
Museave, inseridos no Programa Aveiro Digital 2003-2006.
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Divisão de Informação Geográfica
1. Sumário Executivo
O ano de 2005 foi acima de tudo um período de “arrumação”, em que se organizou toda a
informação SIG num mesmo banco de dados.
Foi também um ano em que se reforçou o investimento em Software imposto pelo Projecto
SIGRIA do Programa Aveiro Digital.
Diariamente a Divisão de Informação Geográfica emprega recursos significativos na gestão
global do Sistema Municipal de Informação Geográfica - SMIGA.
Ainda, desenvolve novos níveis de informação, em função das solicitações dos diversos serviços,
imprime cartografia temática diversa, corrige e actualiza a informação existente. São ainda de
referir, como tarefas quotidianas, que se destacam na actividade da Divisão, a digitalização
vectorial dos limites dos novos processos de obras e a sua integração com a Base de Dados da
AIRC através da aplicação da Gestão Urbanística. Ainda a digitalização dos alvarás de
loteamento, vectorização e publicação dos mesmos.
2. PROJECTO E ACTIVIDADES
a.

- Resposta a Solicitações Internas e Externas
FORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA
N.º exemplares

(Cada unidade corresponde
Entidade

Projecto

aproximadamente a 1m² de
papel)

Departamento de Desenvolvimento e
Planeamento Territorial

Cartas Temáticas

3

Plano de Urbanização

2

Divisão de Património Imobiliário

Inventário do Património Imobiliário

35

Diversos Serviços da CMA

Cartografia de várias escalas

20

Divisão de Notariado

Informação Alfanumérica (A1)

60

Divisão de Trânsito

Cartografia 10K das freguesias do concelho

14

Departamento de Cultura e Turismo

Cartografia 10K para o levantamento do
Património histórico
Cartografia Militar do Concelho (A3)

Polícia Municipal

Cartografia Militar do Concelho (grande
formato)

Divisão Habitação Social
Divisão de Educação

13
19
2

Toponímia de Esgueira

2

Cartas Temáticas

14

Cartografia 10k das freguesias do concelho;
Divisão de Informação Geográfica

Resposta às várias solicitações, de informação

14

cartográfica analógica.
Preparação de vários layouts para o relatório

13
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das licenças de utilização, de construção e
tipologia de usos dos processos de obras.
Outros Serviços da CMA

Cartográfica diversa a diferentes escalas.

Solicitações de munícipes

Cartografia da Freguesia da Glória

TOTAL

b.

27
2
240

- Resposta a Solicitações Internas e Externas em Formato Digital
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO DIGITAL
Entidade

Projecto

N.º exemplares

PDM em (pdf), Condicionantes, Ordenamento,

Universidade DÃO

1

Regulamento

SUMA

Cartografia 10k c/ termo de responsabilidade

1

EUVG

Cartografia 1000, área central de Aveiro

1

POLIS

Ortofotomapas da AMRIA

1

Universidade de Aveiro

PDM em (pdf), Condicionantes, Ordenamento,

1

Regulamento

TOTAL

5

3. GESTÃO GLOBAL DO S.M.I.G.A (Sistema Municipal de Informação Geográfica de
Aveiro)
a.

– INTRAnet
ACÇÕES DESENVOLVIDAS

Acção

Designação

N.º
Registos

Digitalização, vectorização e publiação dos limites dos novos processos de obras
Processos de Obras
Particulares

Processo de Loteamento

particulares e a sua integração com a Base de Dados da AIRC através da

489

aplicação da Gestão Urbanística, num total de 489 processo.
Digitalização, vectorização, geo-referenciação e publicação dos Alvarás de
loteamento, num total de 260 Alvarás.

1554

Publicação dos números de policia nos vários projectos da INTER e INTRANET,
Publicação dos números de
Polícia

permitindo a busca e a rápida localização das moradas geo-referenciadas em

22397

todo concelho de Aveiro.
Redefinição de todos os polígonos referentes ao Zonamento e Condicionantes do
Plano de Urbanização de Aveiro (PU), de modo a possibilitar a utilização em SIG.

Preparação do Plano de
Urbanização para publicação
em SIG na INTERnet e
INTRAnet, no âmbito da
discussão publica.

De igual modo também todas as tramas referentes a cada um dos usos, foram
adaptadas para o mesmo fim.

8

Foi possível disponibilizar o PU aos técnicos da Gestão Urbanística e do
Planeamento, quer através de aplicações específicas (SIGMAT), quer através do
Browser geral interno (SMIGA).

Preparação da aplicação

Reprogramação e redireccionamento da aplicação “Participação Pública Geo-

12
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“Participação Pública Georeferenciada” para
incorporar o PU.

referenciada” para o PU. Reprogramação dos conteúdos relacionados com o PU
no Backoffice.
Tratamento das Licenças de utilização e das licenças de construção provenientes

Tratamento e análises
espacial das Licenças de
utilização e construção

da aplicação SPO – AIRC com o objectivo de posteriores inquéritos geográficos
com base na aplicação da Gu e Estudo dos relatórios a extrair da GU;
Rectificação da toponímia relativa aos números de polícia e ruas.

Publicação do Plano de

Redefinição de todos os polígonos referentes ao Zonamento e Condicionantes do

Pormenor dos Rasos para em

Plano dos Rasos, de modo a possibilitar a utilização em SIG. De igual modo

SIG na INTERnet e INTRAnet, também todas as tramas referentes a cada um dos usos, foram adaptadas para o
no âmbito da discussão
publica.

18

mesmo fim.Afinação das bases de dados para receber as informações ou
sugestões geo-referenciadas dos munícipes.
Na DIG foi instalado o ArcEDITOR em todas as máquinas Desktop. No servidor de
Base de Dados foi instalado o ArcSDE e no servidor Web o Software ArcIMS.

Instalação do Software ESRI
no âmbito do projecto SigRia.

Para que o site fosse publicado com a informação respeitante ao SigRia, foi
necessário converter para SDE (base de dados relacional) vária informação

48

geográfica do concelho, nomeadamente, cartografia 10k (vias, construções,
hidrografia, altimetria), PDM e ortofotomapas.
Foram adaptadas as plantas dos sete edifícios (Assembleia Municipal, DSU, Paços
do Concelho, Museu da República, Parque de feiras, Biblioteca e Casa da
Juventude) para SIG e foi efectuado o levantamento geo-referenciado de todos
Restruturação e alargamento
os funcionários aí existentes.
do SIG Telefónico a mais sete
Foi criado um browser em “html” personalizado para o Sig Telefónico, prático e
edifícios.
fácil de usar, para gerir toda a informação relacionada com os recursos humanos,

175

no que concerne à sua localização geográfica na autarquia, ao seu contacto
telefónico e a sua identificação administrativa.
Rectificação da toponímia
relativa à cartografia
1/1.000.
Elaboração do projecto SIG
das áreas ardidas no concelho
em 2005.

A base de dados SQL que serve a Toponímia da cartografia 1.000, foi rectificada
e corrigida na ortografia, não tendo sido possível acrescentar mais nomes de rua
em falta, pelo facto de ainda não termos recebido a actualização por parte do

2489

Serviço que gere essa informação.
Com base na informação fornecida pela Protecção Civil Municipal,
nomeadamente a sinalização em carta militar dos contornos das áreas ardidas,
foi possível contabilizar essa área e disponibilizá-la em SIG, após a vectorização

10

dos respectivos polígonos.

Execução em SIG do traçado Com base na planta analógica da rede de transportes escolares, foram publicados
dos transportes Escolares.

no SMIGA - INTRAnet, os percursos dos transportes afectos às escolas, bem como

150

o número de alunos a transportar em cada percurso.
Manutenção dos projectos existentes no SMIGA com a inclusão de novos layers de
informação ajuste e alteração de outros existentes, nomeadamente relativos à
Carregamento de outra
informação

cartografia 1/10.000 - Vias sem eixos e altimetria;
Rectificação da informação dedicada à aplicação de GU;

86

Rectificação da base de dados dos Equipamentos Escolares para 2005/2006, com
a inserção de novas fotos e redireccionamento dos relatórios; Revisão e
reestruturação da informação publicada nos projectos da INTERnet.

TOTAL

2976
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4. GESTÃO/FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMAT (Sistemas de Gestão de Informação
Autárquica)
GESTÃO / FORMAÇÃO
Aplicação

Serviço

Acção

Execução de modelos na aplicação EPL para a impressão de extractos do PU.
Foram elaborados modelos de impressão na aplicação EPL, específicos para a

Emissão de Planta de

D.O.P.

Localização –EPL

impressão do PU e posterior fornecimento aos munícipes. Ainda na EPL foram
reformulados todos os modelos em uso.
Redireccionamento da EPL para novos mapas.
Inserção de novos temas, nomeadamente Instrumentos de Gestão Urbanística –

Gestão Urbanística – G.U.

D.O.P.

Plano de Urbanização e Plano de Pormenor dos Rasos.
Prestação de assistência técnica às aplicações e formação de funcionários na
adequação de procedimentos.

5. ACÇÃO FORMATIVA INTERNA AOS SERVIÇOS DA CMA
Serviço

Nº Dias

Data

Divisão de

Formação

Acção de Formação orientada para a geo-referenciação dos levantamentos

Arquitectura e

3

Fevereiro

Paisagismo

topográficos e sua integração automática no browser SIG. Para o efeito foi
também necessário criar uma rotina programada com um “batch file”.

6. FORMAÇÃO EXTERNA
Entidade
Formadora

Nº horas

Data

Formação/Colóquio

AMRIA

21

9 a 11 de Fevereiro

Curso de formação em NGXIS para Autocad - 2 Técnicos

CESAI

35

6,7,8,14 e 15 de Junho

Curso de Formação em SQL SERVER - 3 Técnicos

CESAI

21

10,11 e 12 de Outubro

Curso de Formação em ACCESS (nível 1) - 1 Técnico

7. PROJECTOS ESPECÍFICOS
Em representação da Autarquia:
•

Colaboração nos projectos do Programa Aveiro Digital: Secur-Ria, Ambi Ria e Sal-on-Line
– participação nas várias reuniões, apoio na digitalização de dados de definição de
padrões de registos e ainda fornecimento de dados cartográficos diversos.

•

Participação num congresso de âmbito internacional em Lisboa – GISPLANET 2005.
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•

Participação nos Projectos AmbiRia e SecuRia do Programa Aveiro Digital, colaborando
na definição e execução de um caderno de Encargos para a aquisição de uma aplicação
para esse Projectos. Ainda fazendo parte do Júri como vogal no concurso para aquisição
daquela Aplicação Informática. Colaboração na definição e afinação da aplicação já
adjudicada, afim de se executar a solução final, dedicada aos projectos MobiRia e
SecuRia.

Outros Projecto Internos:
Activação da Divisão de Topografia e Cartografia. Elaboração de proposta de activação da
Divisão de Topografia e Cartografia, com o objectivo de potenciar os meios de topográficos
internos e de implementar um sistema de actualização cartográfica quotidiano.
Colaboração no processo de Revisão do PDM. Preparação dos resultados para responder ao
inquérito da administração central acerca dos níveis de execução do PDM.
Participação em várias reuniões. Apoio e angariação de dados cartográficos e estatísticos.
Geo-referenciação da Habitação Social. Implementação do projecto para a Geo-referenciação
da Habitação Social, recorrendo à programação em Access. Criação de uma base de dados com
várias tabelas para posterior integração na aplicação Património Municipal do GISMAT.
Participação na execução do Inventário do Património Imobiliário Municipal. Preparação,
levantamento e recolha, nos vários serviços da CMA, dos elementos conducentes à inventariação
do património imobiliário edificado
Alteração ao Protocolo com a Edinfor para aquisição de cartografia digital, preparação da
alteração ao protocolo para aquisição de cartografia digital à Edinfor, prevendo uma
actualização em 2006, rectificando-se também a calendarização e o cronograma financeiro.
Estudo de Viabilidade do Metro de superfície, execução de vários layouts com informação
geográfica e alfanumérica, dedicados ao Estudo a decorrer na CMA – Viabilidade do Metro de
Superfície.
Mapa do concelho com edificado Escolar. Elaboração de um mapa cartográfico do concelho de
Aveiro com a representação do equipamento escolar concelhio. Este mapa irá integrar o CDRom da Agenda 21 Escolar de Aveiro, que será apresentado à comunidade escolar.
Estudo e preenchimento do MIG Editor. É uma aplicação fornecida pelo IGP e tem como objecto
principal gerir e publicar os metadados da informação geográfica existentes nas entidades da
administração central e local.
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Foram preenchidos alguns campos da aplicação supra citada com a informação geográfica
existente na CMA.
Elaboração de um relatório escrito acompanhado de mapas cartográficos referentes às licenças
de utilização, de construção e tipologia de usos dos processos de obras. O relatório supra citado
é o resultado do tratamento das Licenças de utilização emitidas, dos tipos de utilização e do
tipo de intervenção referentes aos processos de obras, provenientes da aplicação SPO – AIRC
com o objectivo de posteriores análises geográficas.
Elaboração da carta das Zonas Arqueológicas a partir da respectiva base de dados alfanumérica.
Execução de uma base de trabalho com a representação espacial do Equipamento Escolar
Municipal e as valências das IPSS.

RELATÓRIOS ESPACIAIS DOS PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES
Tipo de Processo - classificação (AIRC/SPO) (layers = 4)
-

Processos de Obras = 1

-

Processos de Loteamentos = 2

-

Similar de Hotelaria = 3

-

Participações/Demolições = 4

Relatórios referentes a licenças de utilização e de construção emitidas (layers = 28)
Licenças de Utilização por Ano de Emissão - AIRC


Licenças emitidas em 2005



Licenças emitidas em 2004



Licenças emitidas em 2003



Licenças emitidas em 2002



Licenças emitidas em 2001



Licenças emitidas em 2000



Licenças emitidas em 1999

Licenças de Construção por Ano de Emissão - AIRC


Licenças emitidas em 2005



Licenças emitidas em 2004



Licenças emitidas em 2003



Licenças emitidas em 2002



Licenças emitidas em 2001



Licenças emitidas em 2000
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Licenças emitidas em 1999

Licenças de Utilização por Ano de Processo – AIRC


Licenças emitidas referentes a proc. de 2005



Licenças emitidas referentes a proc. de 2004



Licenças emitidas referentes a proc. de 2003



Licenças emitidas referentes a proc. de 2002



Licenças emitidas referentes a proc. de 2001



Licenças emitidas referentes a proc. de 2000



Licenças emitidas referentes a proc. de 1999

Licenças de Construção por Ano de Processo – AIRC


Licenças emitidas referentes a proc. de 2005



Licenças emitidas referentes a proc. de 2004



Licenças emitidas referentes a proc. de 2003



Licenças emitidas referentes a proc. de 2002



Licenças emitidas referentes a proc. de 2001



Licenças emitidas referentes a proc. de 2000



Licenças emitidas referentes a proc. de 1999

RELATÓRIOS DA TIPOLOGIA DE USO (LAYERS = 21 + 19)
Tipologias de Utilização – AIRC


Habitação



Habitação/comércio



Habitação/comércio/serviços



Comércio



Serviços/Comércio



Serviços



Indústria/Comércio



Indústria/Serviços



Hotel



Similar de Hotelaria



Restauração



Cafés



Educação/Ensino



Saúde



Obras Sociais



Lar de Idosos



Desporto e Lazer



Armazéns
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Agro Pecuária



Extracção de Inertes



Sem descrição

Tipologias de Utilização com Licença de Utilização


Habitação



Habitação/comércio



Habitação/comércio/serviços



Comércio



Serviços/Comércio



Serviços



Indústria/Comércio



Indústria/Serviços



Hotel



Similar de Hotelaria



Restauração



Cafés



Educação/Ensino



Saúde



Obras Sociais



Lar de Idosos



Desporto e Lazer



Armazéns



Agro Pecuária

8. RECURSOS E MEIOS
a.

– Recursos Humanos
NOME

FUNÇÃO
CARREIRA
Responsável pela Concepção, Coordenação e Apoio Técnico
Técnico Superior do
nas áreas operativas de Gestão do SMIGA e BMIGA.
PAULO DINIS MARANHÃO MESQUITA
Produção de Layouts Temáticos específicos e análise
Quadro
espacial em Software ArcGis.
Desenvolvimento de Relatórios (asp) e base de dados

MARIA VIRGÍNIA PINHÃO DA CUNHA

access a integrar com as aplicações e projectos de

Técnica Informática

Software Mapguide, produção de layout´s temáticos, geo-

de Grau 1

referenciação e publicação dos alvarás de loteamento.
Gestão e manutenção da aplicação G.U. com a
digitalização e inserção diária dos perímetros dos registos
MARIA ELISABETE RIBEIRO DA SILVA

de licenciamento das obras particulares. Execução de
projectos específicos em Software MapGuide.

Técnico Superior do
Quadro
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b.

– Recursos Materiais

MOBILIÁRIO
Designação

UNI

Secretárias

4

Mesa Redonda

1

Armário fechado

2

Estante

1

Cadeiras

9

TOTAL

17

8.2.1
MEIOS INFORMÁTICOS - HARDWARE
UNI

Designação

WorkStation XW 4100 com processadores a 3,2 GHz, com 1.572.296 KB de RAM

1

WorkStation XW 5000 com processadores a 2,66 GHz, com 1.047.536 KB de RAM

2

Computadores Pessoais com processadores a 500 MHz, com 256 Mbytes de RAM

1

TOTAL

4

8.2.2
MEIOS INFORMÁTICOS - SOFTWARE
UNI

Designação

4

Licenças de Microsoft Office 2003
Licenças de AutocadMap 2000

1

Licenças de AutocadMap 2002

2

Licenças de AutocadMap 2004

1

Licenças de MapGuide 6 – Autor

4

Licenças de MapGuide Server 6

2

Servidores usados para alojamento das aplicações SIGMAT E SMIGA e informação da BMIGA

2

Emissão de Planta de Localização (licenças flutuantes)

2

Gestão Urbanística (licenças flutuantes)

3

Cadastro de Propriedade (licenças flutuantes)

2

Património Municipal (licenças flutuantes)

2
2

Rede Viária (licenças flutuantes)
TOTAL

27

8.2.3
MEIOS INFORMÁTICOS - PERIFÉRICOS
Designação

UNI

Impressora Laser A4 (HP 1100)

1

Plotter DesignJect 500

1

Scaner A3 a cores.

2

TOTAL

4
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9. Factos e Números
a.

– Dados Digitais (Registos do Servidor “MALCATA” SMIGA (Sistema Municipal de
Informação Geográfica)
Designação
01BMIGA

criados

modificados

01 Cartografia

337

204

02Infra-estruturas

57

57

03Planeamento

5452

458

04Projectos SIG

4600

1490

05Fototeca

1055

308

06Normalizações

74

11

07Cartas Temáticas

777

140

08Cadastro

-

-

09Dados

-

56

10censos

56

02Mapguide

4485

927

03Aplicativos

6496

1354

04MapGuideSDFLoader6

44

1

TOTAL

11081

2338

b.

– Dados Analógicos Fornecidos ao Exterior
N.º exemplares
Designação

(Cada unidade corresponde aproximadamente a 1m² de papel)

Solicitações diversificadas

240

TOTAL

240

Foram impressos em Plotter, 15 projectos, que consumiram cerca de 240 m²

c.

– Dados Digitais Fornecidos ao Exterior

Designação

N.º CD’s

Informação Descriminada no ponto 2.2

5

TOTAL

5
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d.

– Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTRAnet

Mês

Total de Pedidos

Total Bytes (KB)

Utilizadores Distintos

Janeiro

37512

4458703

188

Fevereiro

36629

4107392

147

Março

34076

3696544

210

Abril

36872

4021235

181

Maio

31134

3365314

197

Junho

44608

4135499

204

Julho

34441

3833813

185

Agosto

29121

3082459

192

Setembro

35859

4038295

206

Outubro

25964

2729249

172

Novembro

35019

3044583

238

Dezembro

34173

2753650

204

MÉDIA MENSAL

34617,33

3605561,33

193,66

e.

– Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTERnet

Mês

Total de Pedidos

Total Bytes (KB)

Utilizadores Distintos

Janeiro

3649

124490

143

Fevereiro

2720

137478

132

Março

3931

183800

132

Abril

3923

459180

144
161

Maio

4974

250004

Junho

8933

458197

202

Julho

17786

899261

287

Agosto

11576

487757

246

Setembro

13888

590777

267

Outubro

11735

588278

267

Novembro

7211

428810

201

Dezembro

9140

449116

241

MÉDIA MENSAL

8288,83

421429

201,91

Da análise das tabelas acima representadas verifica-se que os acessos à INTRAnet têm-se
mantido a um nível satisfatório e estável, o que poderá indiciar uma utilização mais regular e
generalizada por parte dos funcionários da autarquia.
Quanto à Internet os acessos também têm crescido satisfatoriamente, fruto da divulgação local
que se tem vindo a fazer aquando da procura de informação diversificada nos Serviços da CMA.
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Estamos convictos que os acessos seriam exponenciais se este serviço – S.I.G., fosse mais visível
e transparente para o cidadão munícipe.

10.

Conclusão

Um ano a mais de amadurecimento e a certeza do dever cumprido, faz-nos acreditar que 2005
tenha sido bastante proveitoso para o enriquecimento dos Serviços em termos de acesso à
Informação Geográfica.
O balanço que fazemos é sem dúvida positivo, embora muito mais queríamos ter feito,
nomeadamente, a aquisição da cartografia para todo o concelho. Tal não foi possível por
imponderáveis aos quais fomos alheios.
Continuamos com a certeza que o bom desempenho e a eficácia da Câmara Municipal de Aveiro,
passa pela aposta nas novas tecnologias.
Actualmente sinónimo de poder e eficácia é cada vez menos o manter a informação inacessível,
bem antes pelo contrário, é na divulgação e na actualização da informação que uma Autarquia
pode marcar a diferença.
A Câmara Municipal de Aveiro tem evoluído bastante nesta área, é hoje uma realidade o acesso
generalizado à informação geográfica e alfanumérica disponível.
É nossa convicção que o S.M.I.G.A. (Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro)
pode e deve contribuir, cada vez mais, para a divulgação de uma maior quantidade de
informação geográfica e alfanumérica actualizada.
Para alimentar e manter “vivo” esse Sistema é necessária a colaboração, não só de um
serviço/departamento, mas sim de todos. A partilha e o acesso generalizado da informação
“globalmente” tem que ser uma realidade, para que possamos ser cada vez mais competitivos.
Se para o bom desempenho dos vários Serviços internos da CMA é importante possuirmos um
Sistema de Informação actualizado, não o é menos para “vender” uma boa imagem da
autarquia no exterior.
É imperioso que a curto prazo, para além de tentarmos manter actualizada a informação ao
nível interno, devemos dedicar-nos ao exterior do município através da publicação de
informação via Web.
Ao divulgarmos mais informação dedicada ao cidadão munícipe, podemos tornar-nos mais
competitivos, já que ao ganhar a sua confiança, podem-nos ajudar a melhorar o nosso espaço,
ficando comprometidos e responsáveis pela construção de todo um território que também é
seu. É nessa direcção que queremos caminhar, contando para isso com o empenho e apoio de
todos aqueles que para tal possam contribuir.
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Divisão de Topografia e Cartografia
1. SUMÁRIO
De acordo com a ordem de serviço n.º 13 de 17 de Março de 2005, a Divisão de Topografia e
Cartografia (DTC) entrou em funcionamento, integrando o projecto SIG-Ria e a gestão da
Cartografia Digital, tendo transitado o anterior responsável pelo SIG Municipal, para as funções
de coordenação desta divisão. A activação desta divisão surgiu na sequência de várias propostas
elaboradas pelo SIG no sentido de implementar na CMA procedimentos de actualização
cartográfica de forma regular ou quotidiana. Dado que a gestão da Cartografia Digital depende
de recursos de topografia ainda não transferidos, as funções desempenhadas até ao momento
têm-se

direccionado

sobretudo

para

a

gestão

técnica

do

Projecto

SIGRia

e

suas

interdependências, para a gestão multicodificada da série cartográfica 10k e, por fim, para a
colaboração com o DIC/DIG em questões técnicas específicas.

2. PROJECTOS ESPECÍFICOS
2.1. Projecto SIGRia
Participação nas reuniões da comissão de Gestão do SIGRia e resposta a todas as solicitações
formuladas pela AMRia no âmbito do desenvolvimento do Projecto. Foram ainda desenvolvidos
esforços no sentido de contribuir tecnicamente para melhorar os procedimentos de gestão de
informação comum a adoptar no futuro, com destaque para sugestões técnicas de adaptação do
modelo de dados do SIGRia às necessidades da CMA. Foram executadas várias informações
técnicas detalhadas, justificativas dos prós e contras, relativos à adopção do Modelo de Dados
que a AMRia tem vindo a defender, bem como pedidas orientações superiores relativamente à
forma de actuar nesta matéria, nas reuniões da comissão de gestão do SIGRia.
2.2.Processamento multicodificado da Cartografia da série 1/10.000
Resolução dos problemas que existiam relativamente à gestão multicodificada da cartografia
1/10.000 e início de processo de verificação de erros nas versões de ficheiros digitais recebidos
da AMRia, tendo sido pedido para o efeito uma versão oficial de cartas em papel, para
verificação e para adequação dos formatos de impressão gráfica a realizar no município. A
verificação de erros nas versões de ficheiros digitais recebidos, ainda se encontra dependente
da resposta da AMRia.
2.3. Projecto Mobi-Ria
Apoio directo à Divisão de Trânsito nomeadamente: na elaboração de normativo de informação
geográfica em formato SIG do projecto Mobi-Ria; na acção de concertação permanente com os
serviços de SIG das Câmaras participantes no projecto para obtenção dos dados geográficos
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necessários; na construção do interface SIG e sua colocação online onde se encontra
georreferenciada toda a informação relativa ao projecto.
2.4. Apoio à Divisão de Informação Geográfica
Apoio regular em questões técnicas quotidianas, nas quais se inclui a gestão de dados, a
resposta a solicitações de informação geográfica temática e a criação de temas SIG com origem
na Cartografia 1/10.000. Apoio na revisão e ampliação do SIG telefónico da autarquia.
Desenvolvimento de um explorador SIG, integrador de todos os temas de informação
actualmente disponibilizados, numa plataforma única.
2.5. Projecto GeoInvest
Participação nas reuniões que decorreram no âmbito do projecto e respostas às solicitações que
foram feitas pela AMRia dentro do contexto do SIGRia.
2.6. Geo-Competitivo
Contribuição técnica para o grupo geo-competitivo, promovido pela Associação para a Promoção
e Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento em Portugal (APDSI), em
representação do SIG da CMA, com o objectivo de informar, aconselhar e apelar ao Estado em
questões relativas à Sociedade de Informação e do Conhecimento.

3. BALANÇO
Dado os recursos humanos da divisão se cingirem a um único técnico superior, o procedimento
de actualização cartográfica quotidiana ainda não teve lugar. Contudo, as acções levadas a
cabo pelo sector relativamente ao desenvolvimento dos objectivos do SIGRia, e à gestão
multicodificada da versão 10k da cartografia do IGP já constituem por si só um volume de
trabalho considerável cujos resultados estão materializados com sucesso. Fica no entanto
constatado, no exercício de 2005 a necessidade de se melhorar já no ano de 2006 o grau de
concretização das propostas técnicas produzidas, bem como o nível de integração interdepartamental das soluções defendidas. Destacam-se destas soluções a materialização da
actualização cartográfica integrada e descentralizada, a materialização do SIG funcional em
integração com o projecto DIQUAL, e ainda soluções parcelares de desburocratização de
processos e de actualização quotidiana de informação geográfica (toponímia de arruamentos,
números de polícia e informação geral publicada online).
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6.12. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA
PARA A

COMUNICAÇÃO SOCIAL

__________________________________________________________________________________
Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social da Câmara Municipal de Aveiro –
Gabinete de Imprensa – são uma estrutura integrada nos Serviços de Assessoria e Apoio ao
Executivo, que estando em directa dependência da Presidência, ajuda a proceder à informação
sobre processos cuja iniciativa ou execução não seja da competência dos Departamentos, bem
como à concepção, coordenação e execução de acções ou programas específicos.
Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social compete:
•

Organizar, diariamente, a análise da imprensa nacional e regional com relevo
para o Município;

•

Garantir a informação e o bom relacionamento com os órgãos de Comunicação
Social;

•

Promover e organizar Conferências de Imprensa;

•

Redigir e emitir Comunicados de Imprensa;

•

Organizar dossiers temáticos para distribuição à Comunicação Social;

•

Gerir e propor acções de publicidade paga;

•

Manter actualizados os ficheiros de profissionais da Comunicação Social e
respectivos contactos;

•

Garantir a eficaz promoção pública das iniciativas da Autarquia.

Durante o ano de 2005 coube ainda aos Serviços de Assessoria para a Comunicação
Social – Gabinete de Imprensa - a elaboração e distribuição de uma edição da Revista Municipal.
Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social foi também atribuída a tarefa de
dinamização e constante actualização das notícias na Página da Internet da Câmara Municipal
de Aveiro – www.cm-aveiro.pt - assim como do Projecto PIAR – Plataforma de Informação
através de RDS.
O Gabinete de Imprensa colaborou e divulgou várias iniciativas, nomeadamente, Feira de
Março, I Festival da Cerveja e do Marisco, Agrovouga, Jardins com Vida, Farav, Aveiro Jovem
Criador e Dia Europeu Sem Carros.
Em 2005 o Gabinete de Imprensa manteve em constante actualização do «Quem é Quem» da
Câmara Municipal de Aveiro e dos Serviços Municipalizados de Aveiro. Trata-se de um
documento interno, com os nomes, categorias e fotografias de todos os funcionários. O
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documento está organizado de acordo com o organigrama da Câmara Municipal e dos Serviços
Municipalizados de Aveiro.

PROJECTOS E ACTIVIDADES
Conforme referido no Sumário Executivo, aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social
cabe redigir e emitir Comunicados de Imprensa, promover e organizar Conferências de
Imprensa, organizar Dossiers temáticos para distribuição à Comunicação Social e garantir a
eficaz promoção das iniciativas da Câmara Municipal.
Neste capítulo iremos reportar-nos apenas à redacção e emissão de Comunicados de Imprensa e
posterior acompanhamento, promoção e organização de Conferências de Imprensa e respectiva
organização de Dossiers temáticos, entre outras actividades organizadas pelo Gabinete de
Imprensa, que no ano de 2005 se contabilizou num total de 279 Comunicados de Imprensa.
As actividades aqui enunciadas distinguem-se das actividades de publicidade paga, que são
outra forma de garantir a promoção das iniciativas da autarquia, e que reservámos para o
Capítulo seguinte, onde nos é solicitada a apresentação de Factos e Números.
JANEIRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Feira das Velharias

-

Construção de infra-estruturas de águas pluviais e pavimentações da Freguesia de
Esgueira

-

Condicionamento de trânsito na Rua de Viseu

-

Medidas de Auto-Protecção face à vaga de frio oriunda do Norte

-

Programa “Música para crianças”

-

Condionamento de trânsito

- Rua João de Mendonça, Avenida Dr. Lourenço

Peixinho, Praça Marquês de Pombal
-

Plano de Requalificação e Qualificação de Arruamentos no Concelho de Aveiro

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara

FEVEREIRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Condicionamento de trânsito – Rua Carlos Aleluia e Rotunda junto ao futuro Hotel
Meliá
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-

Campeonato Nacional UDKS

-

Condicionamento de trânsito – Zona Industrial de Taboeira

-

Condionamento de trânsito – Largo da Estação, Rua João de Moura e Rua Cândido
dos Reis

-

Inscrições abertas para a “Oficina de Artes Plásticas” – Casa Municipal da Juventude

-

Oficinas Verdes – Primeira Aula dia 24 de Fevereiro

-

Intensificação da Fiscalização da Realização de Queimadas

-

Feira das Velharias – Fevereiro 2005

-

Exposição de Fotografia na Casa Municipal da Juventude de Aveiro

Dvulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão de Fevereiro da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Assinatura do Protocolo com a Secretaria de Estado do Desporto

MARÇO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Inscrições abertas para a “Oficina de Dança” – Casa Municipal da Juventude

-

Descida das Temperaturas

-

Workshop de breakdance e hip-hop na Casa Municipal da Juventude

-

II Fórum Infantil da Terra – “Construir Cidadania: Um contributo da Carta da Terra”

-

Interrupção de trânsito – Rua da Agra

-

Feira das Velharias – Março de 2005

-

Condicionamentos de trânsito – Freguesias da Glória e Vera-Cruz

-

Encerramento das actividades lectivas

-

Condicionamentos de trânsito na Freguesia de Eixo

-

“Oficina de Língua Gestual” – Casa Municipal da Juventude

-

Programa de Animação – Feira de Março 2005

-

Tolerância de Ponto para os Serviços da Câmara Municipal de Aveiro

-

Reunião do Conselho Consultivo da Mobilidade

-

Programa de Animação – Feira de Março 2005

-

Plano de Requalificação e Qualificação de Arruamentos no Concelho de Aveiro

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Inauguração da Casa Municipal da Cultura de Aveiro – Edifício Fernando Távora

-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Março

-

Super-Homem 2005 – 1ª meia final Região Norte

-

I Concurso das Administrações de Condomínio da Urbanização de Santiago” –
Entrega de Prémios
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-

Projecto Sénior Mais – Comemorações do Dia Mundial da Floresta e Dia Mundial da
Poesia

-

Inauguração da Feira de Março 2005

-

Concurso de Stands da Feira de Março de 2005

Esclarecimentos:
-

A propósito das declarações do Sr. Administrador da SIMRIA

-

Sete perplexidades sobre a intervenção da CCDRC no âmbito da elaboração do Plano
de Urbanização da Cidade de Aveiro

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Feira de Março 2005

-

Conferência de Imprensa – Rede IRIS – Associação Sul Europeia para Criação
Contemporânea - Em Aveiro

ABRIL 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Interrupção de Trânsito na Freguesia de N. Sra. de Fátima

-

Programa de Animação – Feira de Março 2005

-

Interrupção de trânsito na Freguesia de Esgueira

-

Abril Mês da Dança na Casa Municipal da Juventude – Encontro com a Dança

-

Exposição na Casa Municipal da Juventude de Aveiro

-

Interrupção de trânsito na Rua Belem do Pará

-

Concertos na Casa Municipal da Juventude

-

“Criar Raízes...” – Pelos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Eixo

-

Programa de Animação – Feira de Março 2005

-

Espaço Internet Aveiro Digital da CMA credenciado para prestação de serviços de
certificação em competências básicas em tecnologias de informação e comunicação

-

Feira das Velharias – Abril 2005

-

Plano de Requalificação e Qualificação de Arruamentos no Concelho de Aveiro

-

Programa de Animação – Feira de Março 2005 – Fim de Semana

-

Condicionamento de trânsito – Rua Belém do Pará

-

CMA entrega Primeira Chave a Moradores da Cova das Agras

-

Concurso “Corrida ao Palco”

-

Alterações de trânsito – Freguesia de Aradas

-

Demonstração Interactiva de BreakDance na Casa Municipal da Juventude

-

II Simpósio de Desporto “Exercício, Saúde e Lazer” – Inscrições abertas

-

Oficina de Teatro – Casa Municipal da Juventude

-

Interrupção de trânsito – Freguesia de Nossa Senhora de Fátima
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-

Exposição de Fotografia sobre a Segunda Guerra Mundial – Casa Municipal da
Juventude

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Abril de 2005

-

Sessão Pública Extraordinária da Reunião de Câmara

-

Sessão de Abril da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Largada de 500 balões na Praça Marquês de Pombal

-

Dia da Criança na Feira de Março

-

Iluminação Exterior da Sede da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Projecto Sénior Mais – Comemoração do Dia da Terra

-

II Fórum Infantil da Terra – “Construir Cidadania: Um Contributo da Carta da Terra”

-

Entrega de Prémios de Concurso de Stands da Feira de Março 2005

-

Inauguração da Zona Envolvente ao Canal de São Roque

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Feira das Artes e Ofícios

MAIO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Exposição “Realizar Aveiro”

-

Interrupção de trânsito – Freguesia de Esgueira

-

Feira das Artes e Ofícios – Maio 2005

-

CMA distribui caixas para recolha de pilhas e acumuladores nas Escolas

-

Segurança Rodoviária – Road Show Camião Seguro 2005

-

Aniversário da Casa Municipal da Juventude

-

Projecto “Uma Viagem à Época da Princesa Santa Joana”

-

“Meeting Jovem da Associação de Treinadores de Atletismo de Aveiro” e “Torneio
de Meio Fundo Santa Joana”

-

Condicionamentos de trânsito – Freguesias da Glória e Vera-Cruz

-

Maio Mês do Coração

-

Feira das Velharias – Maio 2005

-

Oficina de Teatro – Casa Municipal da Juventude

-

Interrupção de Trânsito - Freguesia de Esgueira

-

Workshop “Teatro, A Arte de Comunicar” – Casa Municipal da Juventude

-

Aveiro em Movimento

-

10 Km Cidade de Aveiro

-

Dia da Freguesia de Requeixo

-

Dia Mundial da Criança
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Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Maio de 2005

-

“II Regata Santa Joana princesa” e “Regata Festas da Cidade”

-

Dia Mundial do Trânsito – Campanha de Sensibilização

-

Sessão Solene de Entrega de Distinções Honoríficas – 12 de Maio – Dia do Município

-

Passeio pela Cidade de Aveiro no Autocarro Panorâmico

-

II Simpósio de Desporto “Exercício, Saúde e Lazer”

-

Projecto Sénior Mais – Comemoração do Dia Nacional do Folclore

-

“Corrida ao palco” – Espectáculo no Teatro Aveirense

-

Inauguração da Estatueta da Criança no Parque Infante D. Pedro

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa – “I Festival da Cerveja e do Marisco” e “Freestyle
Motocross Internacional”

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do “V Aniversário da Casa Municipal da
Juventude de Aveiro”

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do II Simpósio de Desporto “Exercício,
Saúde e Lazer”

-

Conferência de Imprensa – Waterwalk

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do Seminário Nacional – Ambiente e
Educação

JUNHO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Feira das Actividades Económicas da Freguesia de Aradas

-

Feira das Artes e Ofícios – Junho 2005

-

“Jornadas de Solidariedade” –

-

Feira das Actividades Económicas da Freguesia de Aradas – Inauguração

-

Condicionamento de trânsito – Freguesias de Santa Joana, Glória e Vera-Cruz

-

Interrupção de trânsito – Arruamento em frente ao Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro

-

Concurso “Aveiro Jovem Criador – 2005”

-

Interrupção de trânsito – Freguesia da Glória

-

Intercâmbio de Projectos Pedagógicos no Agrupamento de Escolas de Eixo

-

Feira das Velharias – Junho 2005

-

Actividades do Agrupamento de Escolas de Oliveirinha

-

Interrupções de trânsito – Freguesia da Vera-Cruz

-

Expo-Saúde no Largo do Rossio
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-

Campanha de Informação sobre Garantia de Bens Imóveis

-

Condicionamentos de trânsito – Freguesias de Glória e Vera-Cruz

Divulgação e posterior acompanhamento:
- Seminário Nacional Ambiente e Educação – Sessão de Abertura
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Junho de 2005

-

Sessão de Junho da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Dia Mundial do Ambiente

-

Projecto Sénior Mais – Comemoração do dia de Santo António

-

Projecto Sénior Mais – Comemoração do dia de São Pedro

-

Projecto Felizidade – Festa de Encerramento do Ano Lectivo

-

Apresentação dos Guarda-Nocturnos

Esclarecimentos:
-

Esclarecimento da Câmara Municipal de Aveiro - EMA

-

Esclarecimento da Câmara Municipal de Aveiro - SIMRIA

Conferências de Imprensa:
- Conferência de Imprensa 10 km da Cidade de Aveiro
-

Conferência de Imprensa – Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do Torneio “Aveiro Cup”

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Agrovouga

JULHO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Interrupção de trânsito na Avenida Dr. Lourenço Peixinho

-

Feiras das Artes e Ofícios – Julho 2005

-

Workshop Hip-Hop de Verão

-

Interrupção de trânsito na Rua paralela à Avenida Artur Ravara

-

Redução do Passivo a Curto Prazo

-

Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte distinguido com a medalha de ouro da
Internacional Association for Sports and Leisure Facilities

-

Programa de Animação da Agrovouga 2005

-

Alteração do Período crítico para Prevenção e Protecção da Floresta contra
Incêndios

-

Projecto “Jardins com Vida”

-

Estação Elevatória de Sá-Barrocas entrou em Funcionamento
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-

Feira das Velharias – Julho 2005

-

Interrupção de trânsito na Freguesia de Esgueira

-

Condicionamento de trânsito – Freguesia da Vera-Cruz

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Julho de 2005

-

Sessão Inaugural da Agrovouga 2005

-

Ministro do Ambiente visita obras no Âmbito do Programa Polis

-

Projecto Sénior Mais – Comemoração do “Dia dos Avós” no Parque da Balsa

-

Projecto Sénior Mais – “Animar para recordar”

-

Recepção na Câmara Municipal de Aveiro a um ciclista vindo de Bourges – França.

AGOSTO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Programa de Animação – FARAV 2005

-

Vaga de Calor

-

Feira das Artes e Ofícios – Agosto 2005

-

Programa de Animação – Farav 2005

-

Feira das Velharias – Agosto 2005

-

Abertura das Inscrições – Concurso Aveiro Jovem Criador – 2005

-

Condicionamentos de trânsito – Freguesia de Santa Joana

-

Condicionamentos de trânsito - Avenida Dr. Lourenço Peixinho

-

Interrupção de trânsito – Avenida Dr. Lourenço Peixinho

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Inauguração da FARAV 2005

-

Entrega de Prémios do Concurso “ A Melhor Peça de Artesanato” – FARAV 2005

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa de Apresentação da FARAV

-

Conferência Imprensa de Apresentação da 2ª etapa do circuito NOKIA ETNIES OPEN
2005

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da 4ª Semana Europeia da Mobilidade e
da 6ª edição do Dia Europeu Sem Carros

SETEMBRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Feira das Artes e Ofícios – Setembro 2005

-

2ª etapa do Circuito NOKIA ETNIES OPEN 2005 – Entrega de Prémios
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-

Condicionamentos de trânsito – Freguesia de Requeixo

-

Feira das Flores – Primeira Edição

-

Semana Europeia da Mobilidade 2005 e Dia Europeu sem Carros 2005

-

Interrupções de trânsito – dias 18 e 22 de Setembro de 2005 – Semana Europeia da
Mobilidade e Dia Europeu sem Carros

-

Concurso de Fotografia “A Bicicleta na Cidade” – Semana Europeia da Mobilidade e
Dia Europeu sem Carros

-

Interrupção de trânsito – Freguesia da Vera-Cruz

-

Condicionamentos de trânsito – Freguesia de Eirol

-

Programa Dia Europeu Sem Carros – 18 de Setembro de 2005

-

Feira das Velharias – Setembro 2005

-

Semana Europeia da Mobilidade 2005

-

Projecto “Educar Pr’ Habitar” – Acções de Formação sobre “Vivências e Boas
Práticas Domésticas”

-

Alterações de Trânsito – Freguesia da Vera-Cruz

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Setembro de 2005

-

Sessão de Setembro da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Inauguração da Sede da Junta de Freguesia da Vera-Cruz

-

Projecto Sénior Mais – “Cacia e as suas tradições”

-

Assinatura de Escritura com o Centro Comunitário da Vera-Cruz

-

Inauguração do Novo Edifício da Escola Profissional de Aveiro

-

Inauguração do Jardim de Infância de Eixo

-

Inauguração dos Novos Espaços do Centro Social de Esgueira

-

Projecto Sénior Mais – “Dia Mundial do Turismo” – São Jacinto

-

Encerramento do projecto Oficinas Verdes e Inauguração do Coreto do Parque
Infante D. Pedro

-

Encerramento do projecto “Jardins com Vida” / Lançamento do CD- ROM “Guia para
a Implementação da Agenda 21 Escolar de Aveiro”

-

Assinatura do Auto de Consignação da Obra de Reabilitação da Casa Major Pessoa

-

Ponto de Situação do Projecto de Inglês no 1º Ciclo – Ano Lectivo 2005/2006

-

Primeira ½ Milha Marítima Cidade de Aveiro

Conferências de Imprensa:
-

Paulo Ribeiro: Novo Director Geral e Artístico do Teatro Aveirense

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da ½ Milha Marítima Cidade de Aveiro

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do plano de Águas Residuais do Concelho
de Aveiro e Visita às Obras de Saneamento da Freguesia de Oliveirinha
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-

Conferência de Imprensa de Apresentação dos resultados das Análises Feitas à Água
da Ria de Aveiro – Primeira ½ Milha Marítima Cidade de Aveiro

-

Conferência de Imprensa de Apresentação do Projecto RIA – Rede de Intervenção de
Aveiro

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da 8ª eliminatória da Taça de Portugal na
Cidade de Aveiro – Competição Nacional de Danças de Salão Desportiva

OUTUBRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

Feiras das Artes e Ofícios – Outubro 2005

-

Casa Municipal da Juventude – Outubro – Mês do Cinema

-

Fórum “Inclusão e Participação Comunitária” – Comemoração do Dia Internacional
para a Erradiação de Pobreza

-

Dia Mundial da Alimentação – Concurso ”Um Almoço Saudável”

-

Feira das Flores – Outubro

-

Feira das Velharias – Outubro 2005

-

II Jornadas de Equitação Terapêutica

-

Inscrições – Concurso “Objectos Artísticos”

-

Instalação dos Órgãos Representativos do Município de Aveiro – Câmara Municipal e
Assembleia Municipal

-

Derrama e Imposto Municipal sobre imóveis

-

Feira das Flores

-

Interrupção de trânsito – Freguesia de Esgueira

-

Conversas de Café... Cinema – Casa Municipal da Juventude

-

“Oficina de Pintura” – Uma abordagem à Pintura Acrílica – Casa Municipal da
Juventude

-

Workshop de Pintura – Casa Municipal da Juventude

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – Mês de Outubro de 2005

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa de Apresentação do Plano de Transportes para o Estádio
Municipal de Aveiro – Jogo Futebol Portugal vs. Liechtenstein

-

Conferência de Imprensa de Apresentação das II Jornadas de Equitação Terapêutica
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NOVEMBRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

“Espaços” – Exposição de Pintura – Casa Municipal da Juventude

-

Feira das Artes e Ofícios

-

Feira das Flores

-

Interrupção de trânsito – Avenida 5 de Outubro

-

Conferência “Dificuldades Específicas de Leitura e Escrita” – Inscrições

-

Informação Meteorológica – Condições de Instabilidade

-

Feira das Velharias – Novembro 2005

-

TEMA – Teatro Municipal de Aveiro

-

Campanha de Natal “Dar por um sorriso” – Casa Municipal da Juventude

-

Inauguração da Exposição dos Trabalhos do Concurso “Aveiro Jovem Criador – 2005”
e Entrega de Prémios

-

“Plano Geral dos Núcleos de Apoio à Pesca e Recreio Náutico de São Jacinto”

-

Dia Mundial dos Deficientes e Dia Nacional do Deficiente

-

Contrato de Comodato entre o Corpo Nacional de Escutas e a Associção de Amigos
de Santiago com a Autorização da Câmara Municipal de Aveiro

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – 14 de Novembro

-

Sessão Extraodinária da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – 28 de Novembro

-

Inauguração da Exposição dos Trabalhos do Concurso “Aveiro Jovem Criador 2005” e
Entrega de Prémios

-

Lixoteca Itinerante – “A Odisseia na Lixolândia”

-

Projecto “Sénior Mais” – Acções de Formação de Alimentação em Geriatria

-

Gala dos Campeões 2005 da Canoagem Nacional

-

Cimeira TGV “A Nova Rede de Alta Velocidade/ Aveiro – Salamanca, o Novo
Aeroporto da OTA e os Interesses Estratégicos de Portugal”

Conferências de Imprensa:
-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Convenção de Fitness

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Gala de Campeões 2005 da Canoagem
Nacional

-

Conferência de Imprensa de Apresentação da Iniciativa “Aveiro Basket nas Escolas”.

DEZEMBRO 2005
Comunicados de Imprensa:
-

“Tardes na Casa” – Casa Municipal da Juventude – Inscrições
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-

Assinatura do Contrato entre o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Amigos
de Santiago com a Autorização da Câmara Municipal de Aveiro

-

Feira das Artes e Ofícios e Feira das Flores – Dezembro 2005

-

Protocolo de Municipalização (Desclassificação da EN 230 -1 entre 0 km 0,000 (Eixo –
EN 230) e o km 2, 467 (Quintãs – EN 335)

-

Dia Mundial dos Deficientes e Dia Nacional do Deficiente – “Histórias com Vida”

-

Cimeira TGV “A Nova Rede de Alta Velocidade/ Aveiro – Salamanca, o Novo
Aeroporto da OTA e os Interesses Estratégicos de Portugal”

-

Comemorações do Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem

-

Visita às Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia de Cacia

-

Feira das Velharias – Dezembro 2005

-

Campanha de Natal “Dar por um Sorriso” – Casa Municipal da Juventude

-

Grandes Opções do Pano e Orçamento

-

Alterações de Trânsito – Arranjos Exteriores à Nova Estação Caminhos de Ferro

-

Interrupção de Trânsito – Melhoria das Condições de Mobilidade da Passagem
Inferior de Esgueira

-

Grandes Opções do Plano e Orçamento – Suporte Digital

-

MoveAveiro – Linha Natal

-

Tolerância de Ponto para os serviços da Câmara Municipal de Aveiro

-

Projecto “Sénior Mais” – “Festa de Natal”

-

Visita às Escolas Básicas do 1º ciclo do Agrupamento de São Bernardo

-

Interrupção trânsito – Freguesia Vera-Cruz

-

Condicionamentos de trânsito – Leitura das Células de Carga de Ancoragens

Divulgação e posterior acompanhamento:
-

Sessão Pública da Reunião de Câmara – 12 de Dezembro

-

Sessão Ordinária de Dezembro da Assembleia Municipal de Aveiro

-

Sessão Pública da Reunião de Câmara

-

“Aveiro Basket na Escola” – Escola Básica 2,3 de Aradas

-

Projecto “Sénior Mais” – “Festa de Natal”

-

Projecto “Sénior Mais” – Festa de Natal

-

Campanha de Natal “Dar por um Sorriso” – Entrega dos Donativos

-

Entrega de Lembrança à CERCIAV – Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos
Cidadãos Inadaptados de Aveiro

Conferências de Imprensa:
- Conferência de Imprensa de Apresentação do Galardão ECO XXI
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RECURSOS E MEIOS
A)

RECURSOS HUMANOS:

Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social são constituídos por três assessores de
imprensa. Teresa Aragonez, uma das assessoras, pediu licença sem vencimento entre 1 de
Agosto e 1 de Outubro não regressando ao gabinete. Carla Silva e Arménio Bajouca mantiveram
as suas funções.
No dia 13 de Dezembro entrou para o Gabinete de Imprensa, Sónia Neves em estágio curricular,
com fim previsto para 17 de Março.
B)

MEIOS:

2 Computadores
1 Scanner
1 Aparelhagem Audio
1 Televisor com gravador de vídeo incorporado
1 Impressora
1 Impressora / Fax
1 Máquina fotográfica digital – Sony
C)

FACTOS E NÚMEROS

Neste ponto damos conta das acções de publicidade paga, empregues na divulgação das
iniciativas da Autarquia. Além do serviço normal de publicação de anúncios relativos a
alterações ao trânsito, editais diversos ou abertura de concursos públicos, estão também aqui
contidos as campanhas de publicidade efectuadas na promoção de iniciativas de cariz diverso e
os pacotes publicitários adquiridos aos Órgãos de Comunicação Social que perfez um total de
28.290,17 €.
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6.13. – CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR
__________________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR
O desenvolvimento da produção em massa e da sociedade de consumo vieram consagrar
o papel de uma figura nova na sociedade - o consumidor.
Em 15 de Março de 1962, o Presidente Kennedy, dirigindo-se ao Congresso dos Estados
Unidos, veio lembrar que consumidores “somos todos nós” e que, nessa qualidade, temos
direitos. Tal data é, ainda hoje, comemorada um pouco por todo o mundo, chamando-se a
atenção das opiniões públicas, dos decisores e dos consumidores para os direitos destes e para o
exercício quotidiano dos mesmos. Mas para haver exercício dos direitos é preciso que haja
consumidores esclarecidos, conscientes e informados. É esse o papel da Educação do
Consumidor.
A Educação do Consumidor é uma responsabilidade do Estado, consignada na
Constituição da República. Caracteriza-se pela sua transversalidade. Está presente nas
finalidades e objectivos curriculares de todos os níveis dos ensinos básico e secundário,
elemento constituinte da Educação para a Cidadania. Todos os conteúdos disciplinares
permitem o tratamento de temáticas relacionadas com a educação do consumidor.
No entanto, o facto da Educação do Consumidor estar consignada na Lei não significa
que a sua aplicação seja sistemática, ou até habitual.
Tem-se apostado na Rede de Educação do Consumidor que procura agrupar, para além
das entidades públicas, organizações da sociedade civil com intervenção relevante na área do
consumo, entre as quais associações de consumidores, cooperativas, sindicatos, centros de
informação autárquicos, agrupamentos de escolas, centros de formação de professores, escolas
e professores individualmente considerados.
Esta aposta deverá ser uma constante do quotidiano dos vários intervenientes da
sociedade, contribuindo cada vez mais para uma sociedade esclarecida e informada quanto aos
seus direitos e também deveres. Não nos podemos esquecer que os consumidores não têm só
direitos; também têm deveres que, obviamente, deverão ser cumpridos.
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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 2005.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
TEMÁTICAS

Nº de pedidos recepcionados

Alimentação

1

Automóveis

26

Bancos

5

Comércio

12

Condomínio

9

Electrodomésticos

2

Garantias

5

Habitação

23

Hotelaria

1

Imobiliária

1

Informática

3

Seguros

5

Lavandaria

0

Pronto-A-Vestir

0

Publicações periódicas

1

Telecomunicações/telemóveis/internet

7

Time-sharing/cartões de férias

1

Saúde

2

Serviços

8

Serviços Tv Cabo...

8

Serviços públicos

18

Vendas à distância ao domicílio

10

Viagens

1

Outros

19

TOTAL

168
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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 número de reclamações por área temática.
RECLAMAÇÕES
TEMÁTICAS

Nº de Reclamações recepcionados

Alimentação

1

Automóveis

20

Bancos

2

Comércio

24

Condomínio

0

Electrodomésticos

6

Garantias

2

Habitação

6

Hotelaria

0

Imobiliária

1

Informática

3

Lavandaria

3

Pronto-A-Vestir

0

Publicações periódiicas

1

Telecomunicações/telemóveis/internet

15

Time-sharing/cartões de férias...

10

saúde

0

Seguros

1

Serviços

9

Serviços Tv Cabo...

8

Serviços públicos essenciais

35

Vendas à distância, ao domicílio, equiparadas

18

Viagens

2

Outros

2

TOTAL

169
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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 por diversas entidades. Em 2005, foram distribuídas as publicações
constantes na tabela seguinte :
y

Cadernos do Banco de Portugal

180

y

Folheto “Inverno em Segurança”

500

y

Folheto “Férias de Verão”

700

y

Folheto “Férias Descansadas em Portugal”

550

y

Folheto “Crescer Seguro”

700

y

Folheto “Ande de Bicicleta...Mas Não Atropele a Segurança”

700

y

Folheto “O que há de Comum Nestes Produtos?”

320

y

Folheto “Como Resolver O Seu Conflito de Consumo”

400

y

Guia “Artigos de Puericultura – Guia para uma utilização segura”

900

y

Guia “Fontes de Calor, Louça Metálica, Talheres”

90

OUTRAS ACTIVIDADES
Para além das actividades normais desenvolvidas em conformidade com as atribuições,
o CIAC participou ainda no desenvolvimento das seguintes acções:
•

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

•

Participação de vários colaboradores do serviço em acções de formação ao longo
do ano 2005;

•

Participação do Coordenador do CIAC em várias acções de formação e
conferências, algumas das quais como convidado e palestrante;

•

Promoção de uma exposição documental subordinada ao tema “DIREITOS E
DEVERES DOS CONSUMIDORES”, que esteve patente na edição 2005 da Feira de
Março;

•

Distribuição de diversos folhetos informativos por diversas entidades, entre as
quais, as juntas de freguesia do Município;

•

Publicação de uma nota de imprensa sobre a temática “Garantia de bens e
serviços”;
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7. - SERVIÇOS URBANOS
__________________________________________________________________________________

I. - INTRODUÇÃO
O relatório desenvolve-se segundo as áreas fundamentais da intervenção e actividades do
Departamento, apresentando-se os aspectos, obras e indicadores mais significativos de uma
forma simples e sintetizada.

II. - APRESENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Departamento de Serviços Urbanos

Divisão

Divisão

Obras
Manutenção

Serviços
Gerais

Divisão
Máquinas, Equip.
Transportes

Divição
Parques, Jardins
Espaços Verdes

Sector de

Sector de

Sector de

Sector Exec.

Construção
Civil

Oficinas
Gerais

Gestão de
Máq. e Viaturas

e Manut. de
Esp. Verdes

Sector Redes
de Drenagem de

Secção de
Armazém

Águas pluviais

Sector de
Transportes

Sector de
Viveiros e

na Ria

Ornamentações

Sector de
Vias

Sector de
Higiene e

Sector de
Eclusas e

Comunicação

Limpeza

Comportas

Sector de
Sinalética

Sector de
Cemitérios

Aeródromo
Municipal

Sector de
Canil

ATRIBUIÇÕES
Ao Departamento de Serviços Urbanos compete superintender, coordenar e fiscalizar as
obras por administração directa, prestações de serviços e todas as acções desenvolvidas pelas
quatro Divisões Orgânicas que o integram, designadamente:
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•

Assegurar a gestão das oficinas de construção civil e de mecânica, a limpeza das vias e
espaços públicos em áreas não concessionadas, administrar e garantir a manutenção do
canil e dos cemitérios municipais, inventariar e actualizar os stocks do armazém,
instruir os processos de concurso para fornecimentos de materiais e prestações de
serviços, implementar o “Centro de Custos” de obras por administração directa,
conservar edifícios e equipamentos municipais, arruamentos, redes de drenagem de
águas pluviais e assegurar a correcta sinalização das vias municipais, administrar e
coordenar a utilização das máquinas e viaturas da Câmara, gerir os transportes
rodoviários da autarquia, garantir o correcto funcionamento do sistema de comportas e
eclusas, executar e conservar os espaços verdes do município e gerir os viveiros
municipais.

III. – RECURSOS HUMANOS
EVOLUÇÃO DO Nº DE FUNCIONÁRIOS
300
250

Nº Funcionários

200

240

255

219

224

215

210

150
100
50
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Anos

FAIXA ETÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS

38%

>18 e <30
>=30 e <40
>=40 e <50
>= 50 e <60

29%

26%
7% 10%

>= 60 anos
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EVOLUÇÃO DA TAXA DE ABSENTISMO

14,00

Percentagem

12,00
10,00
8,00

8,16

8,22

6,00

8,92

9,51

8,35

8,21

4,00
2,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Anos

Observ.: O absentismo foi calculado incluindo todas as ausências excepto ausências correspondentes a férias.

EVOLUÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
38

40
35

31

31

27

30
Nº
25
Acidentes
20
de
Trabalho 15
10

20

5
0
Ano
2001

Ano
2002

Ano
2003

Ano
2004

Ano
2005

MOVIMENTOS DE ENTRADAS E SAÍDAS
FUNCIONÁRIOS QUE SE APOSENTARAM:
Categoria

Nº Funcionários

Fiscal de Higiene e Limpeza

1

Motorista de Transportes Colectivos

1
Total

2

FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS PARA OUTROS SERVIÇOS DA CMA:
Categoria

Transferidos para:

Nº Funcionários

Assistente Administrativo

D.G.U.O.P.

1

Cantoneiro de Limpeza

Bugas

1

Téc. Profissional 1ª classe

Divisão Jurídica

1
Total

3
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FUNCIONÁRIOS QUE SAÍRAM:
Categoria

Nº Funcionários

Vinculo

Calceteiro

2

Contratado

Tractorista

1

Contratado

Cantoneiro de Arruamentos

2

Contratado

Cantoneiro de Limpeza

1

Quadro

Tratador /Apanhador de Animais

1

Contratado

Encarregado

1

Quadro

Jardineiro

4

Contratado

Total

12

FUNCIONÁRIOS QUE FALECERAM:
Categoria

Nº Funcionários

Cantoneiro de Limpeza

1
Total

1

FUNCIONÁRIOS QUE ENTRARAM PARA O DSU:
Categoria

Nº Funcionários

Vinculo

Téc. Profissional 1ª classe

1

Quadro

Assistente Administrativo Principal

1

Quadro

Cantoneiro de Limpeza

1

Quadro

Vig. Parques Jardins e Espaços Verdes

1

Quadro

Mecânico

1

Contrato

Canalizador

1

Contrato

Jardineiros

6

Contrato

Total

12

Total de funcionários que saíram

17

Saldo de Entradas e Saídas

-5

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No início do ano foram propostas acções de formação, no âmbito do programa “PIF
2005”, nomeadamente formação de “Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho”, “Redes de
Informação – Internet” e “Introdução ao Windows”, preferencialmente para operários, tendo-se
registado 3486 horas de formação e a participação de 115 funcionários.
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IV. – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
DIVISÕES ORGÂNICAS DO DEPARTAMENTO
APOIO ADMINISTRATIVO
Nesta área exercem funções 4 funcionários que asseguram a realização dos seguintes
trabalhos:
•

Atendimento do público e telefónico;

•

Recepção e registo de faxes;

•

Tramitação informática da correspondência dirigida ao Departamento, através do
“Programa S.G.D.” (2027 documentos recebidos em 2005);

•

Registo diário informático de solicitações telefónicas de munícipes (303);

•

Registo, triagem e distribuição diária da correspondência pelos responsáveis das quatro
Divisões e responsáveis sectoriais com implementação de critérios de modo a aumentar
o nível de segurança de circulação interna da documentação;

•

Organização dos planos de trabalhos diários, quinzenais e trimestrais de actividades das
Divisões;

•

Apoio administrativo ao Director do Departamento, às Divisões de Obras e Manutenção,
Divisão de Serviços Gerais e Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes (elaboração
de trabalhos em “word”, “excel” e “project”);

•

Introdução de dados no programa “Obras por Administração Directa”;

•

Registo em suporte informático dos

trabalhos

a realizar e

realizados

pelo

Departamento;
•

Organização do arquivo do Departamento, tendo como objectivo principal maximizar a
redução da documentação em suporte papel;

•

Organização do arquivo fotográfico dos trabalhos realizados pelas diversas Unidades
Orgânicas do Departamento;

•

Controlo de documentação relativa ao trabalho extraordinário;

•

Controlo de férias, faltas e licenças.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Na Divisão de Serviços Gerais, exercem funções 71 funcionários que asseguram a
realização dos trabalhos dos sectores de Oficinas Gerais, Higiene e Limpeza, Cemitérios, Canil e
Secção de Armazéns.
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Entre outras atribuições compete a esta Unidade Orgânica:
•

Assegurar a gestão das oficinas de carpintaria, pintura, serralharia civil, electricidade e
canalização;

•

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos em áreas não concessionadas à
S.U.M.A.;

•

Administrar o canil e os cemitérios municipais, bem como garantir a sua conservação e
manutenção;

•

Promover a gestão de stocks, proceder à conferência das requisições com as guias de
remessa, elaborar e manter actualizados os ficheiros de materiais e implementar o
“centro de custos” de obras por administração directa;

•

Instrução dos processos de concurso para fornecimentos de materiais e prestações de
serviços.
Categorias

Anos
2001

2002

2003

2004

2005

Chefe de Armazém

---

1

1

1

Chefe de Cemitério

1

1

1

---

Economista

1

---

---

---

Ecónomo

1

---

---

---

Técnica de Informática de Grau 1

1

1

1

1

Encarregado de Cemitérios

---

1

1

1

1

Encarregado de Higiene e Limpeza

---

1

2

2

2

1

Fiscal de Higiene e Limpeza

2

1

1

1

Técnico Generalista 2ª

2

1

1

1

1

Técnico Profissional 1ª

2

1

1

1

1

Apontador

---

---

---

1

1

Calceteiro

1

1

1

1

1

Asfaltador

1

1

1

1

2

Auxiliar de Serviços Gerais

6

7

6

3

4

Cantoneiro de Limpeza

19

29

26

24

23

Canalizador

1

1

1

1

2

Carpinteiro

5

4

2

2

Carpinteiro de Limpos
Marceneiro
Carregador

1
1
2

1

1

1

---

Condutor de Cilindros

1

---

---

---

CMPVE

1

2

2

1

1

Coveiro

10

9

9

9

8

Montador electricista

----

---

3

2

5

Electricista

7

7

4

4

1

Fiel de Armazém

2

1

1

---

Marceneiro

---

2

2

2

Mecânico

1

---

---

---
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Marinheiro de Trafego Fluvial

---

1

1

---

Motorista de Pesados

2

1

1

1

1

Pintor

7

7

7

5

4

Pedreiro

2

---

---

---

Serralheiro Civil

6

3

3

2

2

Serralheiro Mecânico

1

---

---

2

2

Servente

5

---

---

---

Soldador

---

1

1

1

Tractorista

2

---

---

---

Tratador/Apanhador de Animais

---

---

1

1

Pintor Principal

2

Vigilante de Espaços Verdes
Total:

SECTOR

DE

1

---

2

1

---

1

103

88

83

71

71

O F I C I NA S G E R A IS

OFICINAS DE CARPINTARIA, PINTURA, SERRALHARIA, ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO

Nestas

oficinas

realizaram-se

trabalhos

de

conservação

e

manutenção

de

estabelecimentos de ensino, habitações sociais, edifícios do património municipal, mobiliário
urbano, parques infantis, bem como de manutenção, remodelação, ampliação e modernização
de instalações eléctricas públicas e decorativas, de montagem e desmontagem de eventos da
responsabilidade da C.M.A. e de preparação de instalações para aplicação de contadores de
água para rega de espaços verdes
De referir também que todas as oficinas de construção civil prestaram apoio logístico à
realização dos seguintes eventos: Feira de Março, Festas do Município, V Aniversário da Casa
Municipal da Juventude, Feira do Livro, Festas de Verão em Santa Joana, Festas de Verão no
Parque Infante D. Pedro, Festas da Cidade, Agrovouga (montagem e desmontagem de
bebedouros e estrados), Festa da Botadela (Marinha da Troncalhada), Semana do Enterro, XII
Automobilia, Festa do Caloiro, Farav /Feira da Gastronomia, Aveiro Jovem Criador, Exposição
de Carochas, Feira da Gastronomia em Santarém (montagem e desmontagem de stand), Feira
do Cavalo na Golegã (montagem e desmontagem de stand), Bienal de Cerâmica, Estágio de
Bailado e Dança, Concurso de Raça Holstein Frízia, montagem de árvore de Natal na rotunda
Humberto Delgado e Eleições 2005.
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ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DAS OFICINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
(CARPINTARIA, PINTURA, SERRALHARIA, ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO)

CUSTOS TOTAIS (€)

Habitação Social

47.200 €

Estabelecimentos de Ensino

32.153 €

Edifícios do Património Municipal
Festividades
Diversos

Habitação Social

50.430 €
204.869 €
46.460 €

12%

Estabelecimentos de
Ensino
55%
Edificios do Património
Municipal
Festividades
Diversos

12%

8%
13%

SECTOR DE HIGIENE E LIMPEZA
São competências deste Sector, entre outras, assegurar a limpeza/varredura das vias e
espaços públicos, em áreas não concessionadas à SUMA, assegurar a vigilância dos sanitários
públicos e de outras instalações a cargo do D.S.U. e instalar, nas vias e lugares públicos,
recipientes para depósito de resíduos assegurando a sua substituição e limpeza (excluindo as
áreas concessionadas).
TRABALHOS DE VARREDURA E LIMPEZA
Assegurou-se a varredura de áreas não concessionadas à SUMA, nomeadamente, S.
Roque (incluindo o parque de estacionamento), Sá – Barrocas, Forca Vouga, Galitos, Centro de
Congressos, Quinta do Canha, S. Tiago Velho, Quinta do Cruzeiro/Olho D´ Água e Montes de
Azurva.
Este tipo de intervenção estendeu-se também à Zona Industrial da Taboeira e de
Mamodeiro.
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Este Sector procedeu ainda, à limpeza de alguns Bairros Sociais, nomeadamente Griné,
Caião, Cabo Luís/Bela Vista, Covilhã, Eirol, Vila Verde, Eirol, Quintãs, Taboeira, Urbanização
Nova de Cacia e Mataduços.
Assegurou-se ainda, a limpeza dos arruamentos e passeios na Freguesia de S. Jacinto,
assim como à aplicação de herbicida e à limpeza da praia (duas vezes por semana, no período
estival).
Apuramento de Custos (€)– Ano 2005
Materiais

Manutenção de Áreas
Manutenção de Bairros

Mão de Obra

Máquinas

Total

935,79

91347,92

13820,19

106103,90

93,39

7495,54

2467,16

10056,09

VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES
O sector de higiene e limpeza foi responsável pela manutenção e vigilância dos
sanitários públicos (Parque Infante D. Pedro, Rua de Coimbra, Pavilhão Octogonal e Mercado
José Estêvão) e parque de estacionamento da Ponte de S. João.
Apuramento de Custos (€)– Vigilância de Instalações/Ano 2005
Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Total

Parque de S. João

0

20252,82

33,67

20286,49

Sanitários Públicos

0

61356,68

0

61356,68

LIMPEZA DE LOGRADOUROS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Relativamente aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, este Sector assegurou a
manutenção de logradouros, apoiou na distribuição de leite, em parceria com a D.M.E.T. e
procedeu à distribuição de Ecopilhas e Papeleiras, de acordo com instruções da Divisão de
Ambiente.
Relativamente a estabelecimentos de ensino do 2º e 3º ciclo limitou-se a intervenções
pontuais quando solicitadas pelas escolas e autorizadas superiormente.
OUTROS TRABALHOS REALIZADOS
O Sector de Higiene e Limpeza realizou alguns trabalhos que,embora pontuais, implicaram
a afectação de mão-de-obra e equipamentos. Tratou-se normalmente de solicitações de outros
Departamentos da Câmara, Associações e Entidades diversas.
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Entre outros, destacam-se, limpeza exterior do Museu Etnográfico da Freguesia de
Requeixo, Marinha da Troncalhada, DSU, Parque de Exposições, aplicação de herbicída em
passeios e arruamentos de algumas freguesias urbanas e rurais em áreas não concessionadas à
Suma,

limpeza manual de sarjetas e valas hidráulicas, limpeza

geral de candeeiros de

iluminação decorativa (Rua de Coimbra, Praça Manuel Freitas, Praça 14 de Julho, envolvente ao
Museu, Praça Marquês do Pombal, Jardim e Parque Infante D. Pedro e Rossio) e limpeza dos
espelhos de água (Praça Marquês de Pombal, Jardim do Museu, Galitos e Rotunda do Marnoto).
Apoiou-se, em parceria com a DMET, a realização de diversos trabalhos relacionados com
eventos promovidos pela Câmara (transporte de materiais, montagem e desmontagem de
palcos, barracas e estrados, mudança de mobiliários diversos e carga e descarga de grades).
A manutenção e aplicação de papeleiras e pilhões foi também da responsabilidade deste
Sector.
Dando resposta a solicitações várias de outros serviços da C.M.A., procedeu-se à limpeza de
alguns terrenos e habitações camarárias.

SECTOR DE CANIL
Ao Sector de Canil compete: providenciar a conservação do Canil Municipal, proceder à
recolha dos animais, assegurar a vacinação dos canídeos e desenvolver acções de higiene
sanitária e campanhas de profilaxia.
Neste sentido, efectuou-se o tratamento dos canídeos abandonados e recolhidos nas
diversas freguesias do Concelho bem como a manutenção, limpeza e desinfecção das
instalações do Canil.
Apuramento de Custos (€)– Canil/Ano 2005
Materiais

Canil Municipal

Mão de Obra

371,64

10464,01

Máquinas

327,30

Total
11162,95

No apuramento de custos anteriormente referido, não estão incluídos os custos
relacionados com a captura de animais, dado que este trabalho é executado sempre que
necessário pelos funcionários responsáveis pela varredura e limpeza.
TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Pode dividir-se a componente administrativa em duas áreas distintas, tendo em vista
por um lado a operacionalidade dos Sectores e a informação dos trabalhos realizados ou a
realizar.
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OPERACIONALIDADE
Englobam-se todos os procedimentos administrativos necessários ao normal e bom
funcionamento das equipas de trabalho no terreno. Para além da necessidade de dotar as
equipas com os meios necessários (equipamentos, materiais), a componente humana assume
nesta área sem dúvida, um papel relevante pelo que é imprescindível o controlo dos pontos
diários, ordens de serviço e trabalho extraordinário.
A coordenação dos trabalhos com todos os funcionários afectos aos Sectores, Juntas de
Freguesia, outros sectores da C.M.A. e entidades diversas, requereu todo um trabalho de
retaguarda indispensável para a concretização no terreno das diversas solicitações.
INFORMAÇÃO
Esta componente visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido e a realizar, elaborando-se
para o efeito respectivamente, relatórios trimestrais e anual e quadros de programação diária,
quinzenal e trimestral.
A informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar é conseguida pela
elaboração de orçamentos diversos.
Acresce referir toda uma panóplia de informações redigidas versando os mais variados
assuntos.
Finalmente a realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o executivo, permitem planear actividades, trocar pontos de
vista, receber e prestar informações.
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
As acções de formação destinaram-se ao pessoal operário afecto a estes Sectores. As
Acções foram:
•

Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho;

•

Redes de Informação, Internet e Introdução ao Windows
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SECTOR DE CEMITÉRIOS
Neste Sector asseguraram-se trabalhos de manutenção dos Cemitérios Municipais, bem como funerais e
trasladações.
Central

Ano

Sul

Esgueira

Funerais

Trasladações

Funerais

Trasladações

Funerais

Trasladações

2000

30

4

152

1

112

6

2001

26

6

152

6

128

8

2002

49

4

96

9

60

5

2003

33

0

151

16

107

4

2004

31

1

141

8

105

6

2005

33

2

161

9

114

6

SECÇÃO DE ARMAZÉNS
Na Secção de Armazéns, exercem funções 5 funcionários, que asseguraram o movimento
de

entradas

e

saídas

de

armazém

de

materiais,

após

verificação

de

eventuais

autorizações(requisições), os bens e materiais destinados ao funcionamento ou actuação dos
serviços, controlando as entregas através de um sistema eficaz, económico e racinonal de
gestão que garanta a sua adequada afectação e a mais correcta utilização.
Á secção de Armazéns compete ainda analisar e dar parecer sobre os pedidos
formulados pelos serviços, determinar as quantidades económicas de encomenda, emitir
pedidos de compra de bens e materiais, promover a gestão administrativa das existências em
armazém e conferir periodicamente as existências.
RESUMO DE MOVIMENTOS DE ARMAZÉM NOS ULTIMOS 3 ANOS (€)
Entradas

Meses do
Ano

2003

2004

Saídas
2005

2003

2004

Total (E-N)
2005

2003

2004

2005

72.336,85 32.023,55 112.686,78

70.602,69

70.219,44 176.895,03

64.208,25

94.657,72 16.065,81

77.156,02

43.371,40

1.734,06
57.338,17 17.501,70

38.195,89

Fevereiro

27.305,59

Março

103.620,98 56.147,56

67.584,24 104.515,72

66.844,73

70.648,28

894,74

10.697,67

3.634,77
3.064,04

Abril

61.777,41 44.213,58

58.562,04

64.321,43

41.941,50 115.150,77

2.544,02

2.272,08

56.588,73

Maio

45.103,95 52.609,30 137.352,29

50.948,20

59.248,99

13.889,84

5.844,25

6.639,69

60.083,77 75.486,88

55.492,89

88.052,53

75.763,31

4.590,88

12.565,65

5.462,45
4.965,08

43.096,41 104.097,50

2.444,10

11.387,74

8.351,41

Janeiro

Junho
Julho

60.972,94

80.728,39

106.227,79 54.484,15 112.448,91 108.671,89

Agosto

67.814,65 45.307,56

86.965,66

63.505,42

51.176,38

96.891,47

4.309,23

5.868,82

9.925,81

Setembro

79.877,11 74.838,47

58.392,58

89.986,03

63.259,84

72.030,84

9.108,92

11,578,63

13.638,16

Outubro

113.521,56 87.209,05

50.205,21 100.123,76

79.553,95

59.795,13 13.397,80

7.655,10

9.589,92

Novembro

88.819,27 99.602,47

81.045,80

73.357,78

78.244,27

75.157,93 15.561,49

21.358,20

Dezembro

58.791,48 88.633,88

70.782,34

49.134,70

70.660,33

84.509,19

17.933,55

5.887,87
4.726,85

9.606,28
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Entradas anos 2003/2004/2005

€140.000
€120.000
€100.000
€80.000
€60.000
€40.000

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Maio

Junho

Abril

Março

Janeiro

€-

Fevereiro

€20.000

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

€180.000
€160.000
€140.000
€120.000
€100.000
€80.000
€60.000
€40.000
€20.000
€-

Janeiro

Saídas anos 2003/2004/2005

Movimentos 2003/2004/2005 (E-N)
€60.000
€40.000
€20.000
€€(20.000)
€(40.000)
€(60.000)
€(80.000)
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MOVIMENTOS POR HIERARQUIAS DE MATERIAIS
Entradas

Saídas

105.140,07

94.928,14

46.822,99

44.253,63

9.889,40

7.827,49

E - Material Eléctrico

113.403,84

122.502,19

G - Combustivéis

A - Armazém
C - Material de Carpintaria
D - Material Pichelaria

131.210,92

140.947,16

H - Material Higiene e Limpeza

17.255,91

30.636,61

I - Mobiliário Urbano

25.018,54

23.358,40

110.200,72

285.602,54

14.254,99

15.532,18

114.362,91

94.887,28

P - Material de Pintura

26.655,76

21.527,61

Q - Equipamentos

69.573,79

43.189,84

4.763,70

1.249,61

107.707,68

112.401,81

80.218,06

71.459,96

976.479,28

1.110.304,45

J - Material de Jardins
L - Lubrificantes
0 - Material de Obras

S - Material de Serralharia
T - Materila de Trânsito
V - Material de Viaturas e Máquinas

MOVIMENTO DE MATERIAS POR HIERARQUIAS

300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00

Entradas

V

T

S

Q

P

O

L

J

I

H

G

E

D

C

0,00

A

50.000,00

Saídas

INVENTÁRIO ANUAL
O inventário anual, apresenta um valor de 983.149,99€.
Análise ABC
ANO 2003

ANO 2004

ANO 2005

Clas.

Consumos

%

Valor em Stock(€)

%

Consumos

Valor em Stock(€)

%

Consumos

%

Valor em Stock(€)

%

A

866

10

892.921,86

86

1126

925.635,00

90%

1142

10

927.139,70

88%

B

2166

25

131.220,48

13

2814

99.407,51

10%

2854

25

121,618,26

12%

C

5632

65

9.088,79

1

7318

801,83

0%

7420

65

689,1

0%
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Foram emitidos 1147 pedidos de compras de materiais e serviços distribuídos pelas diversas
Divisões do Departamento num total de 845.941,47€.

Quantidade
Designação

Valor(c/IVA)

Quantidade

ANO 2004

Valor(c/IVA)

ANO 2005

Divisão de S. Gerais

798

€486.809,51

537

€

486.809,51

Divisão Parques Jard.Esp.Verdes

40

€ 52.373,88

55

€

52.373,88

Divisão Máq.Equi.e transportes

469

€161.791,06

451

€

161.791,06

Divisão Obras e Manutenção

166

€144.967,02

104

€

144.967,02

Pedido compra materiais por Divisão

800
700
600
500
400
300
200
100
0

1

2

3

2004

4

2005

A Secção de Armazéns propôs ainda a abertura de 33 concursos para fornecimentos
contínuos e prestações de serviços e deu apoio na elaboração dos relatórios da Comissão de
Análise.
Evolução do nº de concursos nos últim os 7 anos

18

19 9 8

39

38

41

2000

2001

2002

41

42
33

25

19 9 9

2003

2004

2005

A secção de Armazéns compete ainda providenciar pela actualização permanente da
aplicação de “Gestão de Stocks” que tem como objectivo principal fazer a gestão do
aprovisionamento , gerindo todo o processo de contratação e requisição de bens e serviços, e
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fazer a gestão de materiais preocupando-se essencialmente com as entradas e saídas de
materiais e sua disposição em armazém.
A aplicação de “Obras por Administração Directa” tem como objectivo apurar o custo
das obras por administração directa, através da introdução diária de mão de obra e máquinas
consumidas nos diversos serviços prestados, distribuídas pelas diversas actividades conforme
mapa seguinte:
%
ACTIVIDADE

Materiais

mão obra

máquinas

TOTAL

T/TG

1 Arranjos urbanísticos

53.197,00

103.950,95

59.571,26

216.719,21

5%

2 Habitação social

24.887,39

43.946,94

13.097,27

81.931,60

1,89%

3 Escolas

12.958,88

53.305,24

51.301,48

117.565,60

2,71%

4 Canil

5.716,58

11.808,19

571,76

18.096,53

0,42%

5 Cemitérios

8.034,70

140.332,74

2.994,84

151.362,28

3,49%

6 Cons/manut espaços verdes

53.171,35

466.946,66

154.847,96

674.965,97

15,57%

7 Cons/manut edificios patrim municipal

34.458,86

67.654,38

31.827,26

133.940,50

3,09%

8 Cons/reparação de vias municipais

46.133,81

54.082,95

30.530,22

130.746,98

3,02%

9 Conserv./reparação caminhos rurais

1.606,94

1.770,98

144.689,24

148.067,16

3,42%

3.047,95

115.789,63

118.837,58

2,74%

10 Limpeza de valetas
11 Execução e conservação de passeios

9.644,38

46.670,90

10.703,18

67.018,46

1,55%

12 Feiras, festiv., acções culturais, desp.e recreativas

84.572,82

262.531,26

168.230,06

515.334,14

11,89%

13 Iluminação pública e decorativa

37.953,58

12.275,71

10.980,78

61.210,07

1,41%

14 Limpeza / varredura

6.604,44

125.412,57

31.830,40

163.847,41

3,78%

15 Parque de máquinas, equip., e transportes

181.749,14

150.159,71

7.068,84

338.977,69

7,82%

16 Trabalhos diversos(dren.agu.pluv,demolições etc)

69.585,37

75.973,63

73.891,05

219.450,05

5,06%

17 Sinalização horizontal/vertical e semafórica

85.892,23

68.078,28

61.604,12

215.574,63

4,97%

18 Viveiros

1.005,01

19.852,97

2.089,67

22.947,65

0,53%

19 Estaleiro e escritório

38.182,15

527.339,09

46.933,10

612.454,34

14,13%

187.790,90

4,33%

137.331,27

3,17%

20 Vigilância de instalações
21 Combustivéis

187.790,90
137.331,27

Total

892.685,90 2.422.932,00 1.018.552,12

4.334.170,02

100%

Afectação de Custos
20%
15%
10%
5%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Das actividades representadas convém destacar algumas que tiveram um poder mas
significativo quer em numero de horas, materiais e máquinas ,conforme se representa no
quando seguinte:
Mão de obra (€)
Normal

valor

Extra

%
valor

Máquinas

ACTIVIDADE

Total
Materiais

T/TG
H.Nor. H.Extras

1

Apoio logistico diversos eventos

5900

35.225

2630

28.134

35.174

15.438

113.971

17,52

11,51

2

Feira de Março

2245

12.602

1061

11.512

6.008

2.709

32.830

4,05

4,64

3

Farav

515

3.048

46

403

2.067

2.796

8.313

0,93

0,20

4

Agrovouga

3355

19.849

1853

19.173

21.461

28.926

89.409

6,05

8,11

5

Conservação/Manut.espaços Verdes

43438

257.768

3675

35.836

147.818

43.397

484.818

78,33

16,09

Total

55451

328.492

9263

95.057

212.528

93.265

729.342

17,52

40,55

316549

2.033.415

22841

247.923

1.018.552

892.585

Total Anual C.Custos

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, no total de: 27.899,79€ com a seguinte distribuição.
MATERIAIS FORNECIDOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA ANO (2001-2002-2003-2004 E 2005)
Freguesias

MATERIAIS
Ano 2001

Ano 2002

Ano 2003 Ano 2004

Ano 2005

1

Aradas

135.896,75

22014,2

8.850,34

3887,09

1.360,13

2

Cacia

43.426,50

17479,55

5.382,94

1249,4

899,44

3

Eirol

16.534,51

16997,33 11.283,26

4859,33

14.304,05

4

Eixo

14.345,18

5602,31

1.701,96

1023,76

946,64

5

Esgueira

68.428,58

6954,7

8.523,66

4569,06

3.103,02

6

Glória

9.811,68

2657,84

1.381,80

7

Nariz

44.057,75

22310,54

4.967,34

4877,26

330,10

8

N.Sra. de Fátima

20.360,94

777,96

4.915,51

384

165,93

9

Oliveirinha

43.816,22

17290,77

2.795,12

1935

10

S.Bernardo

70.638,86

35761,77

4.437,07

7924,39

113,53

11

Requeixo

34.556,61

5107,6

7.732,86

4331,46

1.873,19

1984,79

4.811,65

415

13618,23 15.643,28

8739,98

12

S.Jacinto

72.780,30

13

Sta. Joana

126.474,31

14

Vera Cruz

4.480,30
312,46

Total 701.128,19 168.557,59 82.426,79 44.195,73

27.888,79
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Ano 2005

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.

DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Na Divisão de Obras e Manutenção, exercem funções 60 funcionários que asseguram a
realização dos trabalhos dos Sectores de Sinalética, de Drenagem de Águas Pluviais, de
Construção Civil e de Vias de Comunicação.
Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica a manutenção e conservação
da sinalização vertical, horizontal e semafórica, a implementação de novos projectos de
sinalização rodoviária, a conservação e beneficiação de redes de drenagem de águas pluviais,
edifícios e equipamentos do património municipal e vias municipais, programar e afectar
recursos a cada obra, calendarizar as obras e contabilizar os respectivos custos, propor as
aquisições necessárias à execução de cada obra e apoiar a instrução de processos de concursos
de fornecimentos e prestações de serviços da sua dependência.
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EVOLUÇÃO DO N.º DE FUNCIONÁRIOS
Categorias

Nº de Funcionários
Ano 2002

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Engenheira Civil

1

1

1

1

Técnico profissional

---

1

---

---

Encarregado

1

1

1

3

Fiscal

---

---

---

---

Fiscal Tecn. Electricidade

1

1

1

1

Pintor Principal

1

2

1

0

Pintor

1

4

4

4

Marcador de Vias

1

1

1

1

Pedreiro Principal

6

7

6

5

Pedreiro

9

8

10

10

6

5

5

5

1

1

3

2

Calceteiro Principal
Calceteiro
Asfaltador

3

3

3

3

Cantoneiro de Arruamentos

1

0

4

2

5

4

4

4

Cantoneiro de Limpeza

---

---

---

---

Condutor MPVE

10

9

11

9

Motorista de Pesados

4

5

3

4

Condutor de Cilindros

1

---

---

---

Tractorista

5

6

6

6

57

61

64

60

Cantoneiro de Vias Municipais

TOTAL

TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Englobam-se todos os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao normal e
bom funcionamento da Divisão, tais como:
•

Coordenação dos trabalhos de todos os funcionários afectos à Divisão;

•

Programação diária, quinzenal e trimestral dos trabalhos a realizar;

•

Elaboração de relatórios trimestrais e anual;

•

Informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar;

•

Elaboração de informações e pareceres técnicos;

•

Realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o executivo, permitindo planear actividades,
receber e prestar informações;

•

Elaboração de um registo orientado no sentido de inventariar e caracterizar as
diferentes intervenções desenvolvidas e a realizar em estabelecimentos de
ensino e habitações sociais, sendo possível desta forma informar em tempo real
o ponto de situação e o histórico das intervenções solicitadas;

•

Controlo dos pontos diários, ordens de serviço e trabalho extraordinário;
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•

Elaboração de requisições e contactos com fornecedores.

SECTOR DE SINALÉTICA
E s t á a c ar g o d es t e sector a manutenção, conservação e implementação de
sinalização vertical e horizontal, para além da manutenção e reparação de equipamento
semafórico em todo o concelho.

Ano 2005
Total de Custos (€)

168.646€

SECTOR DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de
serviços relativos a execução de sarjetas, reparação e /ou construção de aquedutos, aplicação
de colectores de águas pluviais, limpeza de valas hidráulicas e desobstrução de colectores de
águas pluviais.
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
Ano 2005
Custo Total (€)

43.746 €

POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
AFECTAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA (€)
Ano

2004

Total de Custos (€)

5.341 €

2005
8.000€

SECTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Neste sector foram executados por administração directa, entre outros, trabalhos de
conservação e manutenção em habitações sociais, estabelecimentos de ensino, edifícios do
património municipal, recintos desportivos e execução de arranjos urbanísticos.
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES – Custos totais (€)

Habitação Social
Custo Total (€)

30.518 €

Estabelecimentos de
Ensino
34.120 €

Edifícios
Património
Municipal
38.060 €

do

Arranjos
Urbanísticos
117.689 €
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14%
15%
54%
17%
Habitação
Escolas
Edificios Património Municipal
Arranjos Urbanisticos

SECTOR DE VIAS DE COMUNICAÇÃO
Neste sector foram executados trabalhos por administração directa e por prestações de
serviços relativos a recuperação de caminhos rurais, limpeza de valetas e outros trabalhos nas
freguesias, conservação e manutenção de arruamentos municipais, limpeza e desobstrução de
sarjetas e reposição de pavimentos em passeios.
RECUPERAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS E OUTROS TRABALHOS NAS FREGUESIAS
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
Custo de Máquinas (€)
S. Bernardo
Santa Joana
Requeixo
Oliveirinha
Nª Srª Fátima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2005

Conservação e Reparação de Caminhos Rurais
Ano
Total de Custos (€)

2005
146.573€
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CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS BETUMINOSAS A QUENTE E A FRIO NAS FREGUESIAS

Custo Total (€)
Vera-Cruz
S. Jacinto
Santa Joana
S. Bernardo
Requeixo
Oliveirinha
Nariz
Nª Srª Fátima
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas

0

5000

10000

15000

20000

Ano 2005

Ano 2005
Total de Custos (€)

127.496€

LIMPEZA DE VALETAS COM MEIOS MECÂNICOS ADEQUADOS DURANTE O ANO DE 2005

Custo de Máquinas (€)
Vera Cruz
Sta Joana
S. Jacinto
S. Bernardo
Requeixo
Oliveirinha
Nª Srª Fátima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas
0

5000

10000

15000

20000

Ano 2005
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Ano 2005
Total de Custos (€)

118.538€

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PASSEIOS
POR ADMISTRAÇÃO DIRECTA
Ano de 2005
Total de Custos (€)

67.019 €

REPARAÇÕES SOLICITADAS PELOS S.M.A.
2004

Nº Solicitações
68

2005

Nº Solicitações

Total de Área

Executadas

Reparada

68

2

158 m

Nº Solicitações

Nº Solicitações

Total de Área

Executadas

Reparada

44

110 m2

44

POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
AFECTAÇÃO CUSTOS (€)
Ano
Total de Custos (€)

2004
7.725 €

2005
10.875€

DIVISÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES
Na Divisão de Máquinas, Equipamentos e Transportes exercem funções 27 funcionários
que asseguram a realização dos trabalhos nos Sectores de Gestão de Máquinas e Viaturas,
Transportes na Ria, Eclusas e Comportas e Aeródromo Municipal.
Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica efectuar estudos de
rentabilidade das viaturas e máquinas, elaborar e manter actualizado o cadastro de cada
viatura e máquina, assegurar o funcionamento das embarcações e assegurar o funcionamento do
sistema de eclusas e comportas.
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RECURSOS HUMANOS
Evolução da quantidade de Funcionários (à data de 31 de Dezembro)
Anos

Categorias Profissionais

2001

2002

2003

2004

2005

Técnico Superior
Técnico Profissional

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Encarregado

0

0

0

0

1

Mecânico Principal

2

3

3

3

2

Mecânico

1

0

1

1

2

Serralheiro Mecânico

2

3

1

1

1

Electricista Automóvel

0

0

0

1

1

Lubrificador Principal

0

2

2

2

1

Lubrificador

2

0

0

0

0

Motorista de Transportes Colectivos

2

2

2

2

2

Motorista de Ligeiros

1

2

2

2

2

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais

2

1

1

2

2

Marinheiro de Tráfego Fluvial

2

1

1

2

2

Montador de Estruturas

0

0

0

2

2

Operador de Central e Subestação Principal

0

0

0

3

4

Operador de Eclusas

5

5

4

1

1

Cantoneiro de Limpeza

0

0

1

1

1

Tractorista

1

1

1

1

1

Encarregado de Parque de Máquinas

2

1

0

0

0

Motorista Prático de Transporte Fluvial

1

1

0

0

0

Cantoneiro de Arruamentos

1

0

0

0

0

Técnico Profissional de Tráfego Aéreo

1

0

0

0

0

26

24

21

26

27

TOTAL

De referir que em 31 de Dezembro de 2005 passou à aposentação um Motorista de
Transportes Colectivos e foi transferido para o Sector de Higiene e Limpeza um Cantoneiro de
Limpeza.
TRABALHO ADMINISTRATIVO
Durante o ano de 2005 a DMET desenvolveu bastante trabalho administrativo, onde se
destaca, como mais relevante, a elaboração dos Cadernos de Encargos, análise das propostas e
elaboração dos relatórios dos seguintes concursos:
•

Fornecimento Contínuo de Baterias durante um ano;

•

Fornecimento Contínuo de Pneus durante um ano;

•

Prestação de Serviços Oficinais de Pneus durante um ano;

•

Prestação de Serviços de Inspecções Periódicas Obrigatórias para 2006;

•

Beneficiação da Eclusa do Canal das Pirâmides;

•

Beneficiação de 5 Embarcaçãos;

•

Fornecimento Contínuo de Lubrificantes durante um ano;
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•

Fornecimento de 1 Viatura com Cesta Elevatória;

•

Fornecimento de Máquinas Diversas para Jardins;

•

Fornecimento de 1 Cilindro de Condução Apeada;

•

Fornecimento de 1 Atrelado para Cilindro;

•

Fornecimento de 1 Viatura de Caixa Aberta Tribasculante;

•

Fornecimento de 1 Marcador de Traços Rodoviários;

•

Fornecimento de 1 Viatura Ligeira de Cabine Dupla e Caixa Aberta;

•

Fornecimento de 2 Placas Vibratórias.

As viaturas, máquinas e equipamentos (de grande porte) da Câmara Municipal de
Aveiro, encontram-se listadas e numeradas, conforme listagem em anexo.
RECEPÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS
No seguimento dos diversos concursos referidos, durante o ano de 2005 a DMET
recepcionou o equipamento constante no seguinte quadro:

Q.

1
1

Equipamento

Mitsubishi Canter com
caixa aberta tribasculante
Toyota Dyna
com cesta elevatória

Recepção

Afectação

Custo

05.07.2005

DPJEV – Jardins

36 063.52 €

30.05.2005

DMET - Festividades

58 604.55 €

1

Cilindro compactador

22.07.2005

DOM – Vias

10 829.00 €

1

Atrelado para cilindro

21.09.2005

DOM – Vias

2 904.00 €

1

Gerador a gasolina

10.02.2005

DSG - Serralharia

2 183.65 €

2

Corta Relva Tractor

08.08.2005

DPJEV – Jardins

7 477.90 €

02.08.2005

DPJEV – Jardins

5 545.95 €

08.08.2005

DPJEV – Jardins

528.71 €

9
1

Corta Relva de
condução apeada
Acessório combinado com
motosserra e roçador

8

Roçador

27.07.2005

DPJEV – Jardins

3 627.19 €

4

Corta Sebes

08.08.2005

DPJEV – Jardins

1 475.17 €

TOTAL

129 239.64 €

(valores com IVA incluído)
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Durante o ano de 2005 foram abatidas ao património da CMA diversas viaturas e
máquinas por vários motivos: por transferência para outras entidades ou em virtude da sua
reparação não se justificar economicamente ou não ser tecnicamente possível.
De seguida listam-se as viaturas e máquinas em causa:
•

•

Transferidos para a “Move Aveiro”:
o

1 viatura furgão Mercedes Sprinter 78-40-OV

o

1 motociclo Peugeot Fox L 4AVR-32-70

Transferidos para os “SMAS”:

•

o

2 camiões MAN 18.224, 44-65-QG e 44-66-QG

o

1 viatura ligeira Toyota Starlet TP-72-27

Devolvidos à “Fiat Portuguesa”:
o

•

2 viaturas eléctricas Fiat Seicento Elettra (90-44-SF e 90-45-SF)

Abatidos em virtude de não se justificar a sua reparação:
o

1 retroescavadora Massey Ferguson MF 60 HX

o

1 viatura de caixa aberta Mazda T 3000 QM-46-09

o

1 viatura de 9 lugares Fiat Ducato 29-21-CI

o

1 viatura ligeira Fiat Punto 35-66-LC (afecto à “Escola Segura”)

o

1 varredoura Scarab Minor

o

1 cisterna Herculano C-47523

o

1 reboque Galucho L-119931

o

1 motociclo Famel Z2 2AVR-29-26

o

2 motociclos Casal K 181, 1AVR-00-53 e 1AVR-00-66

o

1 motociclo Piaggio Vespa PK 50 XLS 2AVR-01-16

o

1 placa vibratória Mikasa MVC-60

o

1 placa vibratória MBW GP 1200

o

5 corta relvas Honda HRG 465

o

2 corta relva Kubota W 621 HTC

o

1 corta relva reciclador Park Royal

o

1 roçador Kawasaki TH 43

o

1 roçador Óleo-Mac 740 T

o

1 roçador Robin NB 411

o

2 corta sebes Kubota XT 610
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SECTOR DE GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS
OFICINA MECÂNICA
SERVIÇOS OFICINAIS NA OFICINA MECÂNICA
O trabalho desenvolvido na Oficina Mecânica tem duas vertentes: a Manutenção
Preventiva (vulgo “manutenção”) e a Manutenção Correctiva (vulgo “reparação de avarias”).
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
No que respeita à Manutenção Preventiva, a Oficina Mecânica da DMET procedeu à
realização dos seguintes trabalhos: mudanças e atestos de óleo, substituição de filtros,
lubrificação geral de camiões e máquinas, substituição de pneus e reparação de furos,
abastecimentos de combustível e limpeza de viaturas e máquinas.
Indica-se de seguida os serviços mais importantes realizados neste sector:
Manutenção Preventiva
Operações

2002

2003

2004

2005

Mudanças de óleo

136

145

133

143

Lubrificações

392

613

550

635

Limpezas

872

936

898

901

1 400

1 694

1 581

1 679

TOTAIS

MANUTENÇÃO CORRECTIVA
No que respeita à Manutenção Correctiva procedeu-se à reparação de avarias em
diversas viaturas, máquinas e equipamentos. No quadro seguinte indicam-se as intervenções
mais importantes dos últimos anos:
Manutenção Correctiva
Operações

Reparações e beneficiações

2002

2003

2004

2005

688

806

892

857

INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS
Efectuaram-se também revisões gerais com vista à realização da Inspecção Periódica
Obrigatória, a todas as viaturas – ligeiras e pesadas – excepto as que se encontram afectas à
Presidência.
Inspecções Periódicas Obrigatórias
2001

2002

2003

2004

2005

40

52

49

51

53
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MATERIAIS CONSUMIDOS
Verificou-se um acréscimo do valor total de peças e lubrificantes aplicados nas viaturas
e máquinas da frota da CMA, conforme mostrado no seguinte quandro:
Consumo de Materiais
Material

2003

2004

2005

Peças

47 355.15 €

48 601.69 €

61 853.68 €

Lubrificantes

7 759.93 €

7 475.42 €

7 020.89 €

Consumíveis

------

4 620.96 €

1 464.43 €

55 115.08 €

60 698.07 €

70 339.00 €

TOTAIS

(valores com IVA incluído)

SERVIÇOS OFICINAIS EM FORNECEDORES EXTERIORES
Foi também necessário recorrer-se a serviços oficinais em fornecedores exteriores
(concessionários e/ou representantes das respectivas marcas) para a reparação e/ou revisão de
diversas viaturas e equipamentos.
A evolução da quantidade deste tipo de intervenções encontra-se sintetizada no quadro
seguinte:
Serviços Oficinais em Fornecedores Exteriores
Descrição

2003

2004

2005

Revisões

3

6

2

Chaparia e pintura

4

6

11

Reparações eléctricas

59

40

20

Reparações mecânicas

23

58

26

Substituições de vidros

5

3

2

Aferições de tacógrafos

7

4

4

94

117

65

TOTAIS

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
No âmbito da gestão das viaturas de transporte de passageiros e mercadorias da Câmara
Municipal de Aveiro, assegura-se a realização de serviços de transporte em duas vertentes: uma
de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias entidades do concelho,
tais como estabelecimentos de ensino, associações culturais e desportivas e outras.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE APOIO À CMA
No que respeita ao apoio às unidades orgânicas da CMA, os serviços mais importantes
efectuados por este sector, são:
•

Transporte de pessoal operário do DSU às diversas frentes de trabalho;
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•

Transporte de crianças deficientes;

•

Transporte de funcionários para a Cantina do DSU;

•

Apoio à Divisão de Gestão Urbanística com o transporte de técnicos com vista à
realização de vistorias;

•

Distribuição da documentação relativa às reuniões de Câmara aos Vereadores;

•

Distribuição da documentação relativa às sessões da Assembleia Municipal aos
Deputados Municipais;

•

Apoio à Divisão de Educação com a distribuição do leite escolar;

•

Apoio à Divisão de Museus e Património Histórico com transportes diversos;

•

Apoio à Divisão de Juventude com transportes diversos.

MAPAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Nos quadros seguintes indica-se os dados relativos aos serviços de transporte,
nomeadamente os que respeitam à quantidade de saídas, quilometragens e consumos de
combustível, fornecendo-se também os dados dos anos anteriores de modo a permitir uma
análise da sua evolução.
O autocarro Volvo (nº321) não esteve ao serviço da CMA a partir de 2003, razão pela
qual não possui valores para os últimos anos.
Mapa de Serviços das Viaturas
Viaturas

2001

2002

2003

2004

2005

Autocarro Iveco nº 210

268

219

286

274

193

Autocarro Volvo nº 321

287

138

---

---

---

Viaturas 9 lug. e furgões

188

78

48

118

76

743

435

334

392

269

TOTAIS

Mapa de Quilometragem das Viaturas (km)
Viaturas

2001

2002

2003

2004

2005

Autocarro Iveco nº 210

40 811

47 307

47 660

51 458

39 599

Autocarro Volvo nº 321

59 632

25 944

---

---

---

---

124 621

147 353

173 838

162 420

100 443

197 872

195 013

225 296

202 019

Viaturas 9 lug. e furgões
TOTAIS
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Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Quantidade (litros)
Viaturas

2001

2002

2003

2004

2005

Autocarro Iveco nº 210

6 341,02

6 737,81

7 234.50

9 083.11

5 737.67

Autocarro Volvo nº 321

21 257,70

8 399,41

---

---

---

---

12 138,23

17 190,00

19 697.37

13 511.53

---

27 275,45

24 424,50

28 780.48

19 249.20

Viaturas 9 lug. e furgões
TOTAIS

Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Custo (€ com IVA incluído)
Viaturas

2001

2002

2003

2004

2005

Autocarro Iveco nº 210

3 953.61

4 132.05

5 064.15

7 720.64

5 508.16

Autocarro Volvo nº 321

13 254.12

5 203.41

---

---

---

---

7 568.24

12 032.99

16 742.77

12 971.07

---

16 903.70

17 097.14

24 463.41

18 479.23

Viaturas 9 lug. e furgões
TOTAIS

SECTOR DE TRANSPORTES NA RIA
Com a constituição da “Move Aveiro” em 1 de Abril de 2005 este Sector da DMET passou
a gerir exclusivamente os moliceiros e a bateira, propriedade da CMA. Deste modo, continuou
com uma actividade bastante reduzida, à imagem dos anos anteriores, cujos principais serviços
se listam de seguida:
•

Escoamento de água e limpezas gerais a todos os moliceiros da CMA;

•

Deslocação de moliceiros para reparação para os seguintes estaleiros:
o

Moliceiro “Galitos” para a firma “António Esteves”;

o

Moliceiro “Xarolo” para a firma “Associação dos Amigos da Ria e do Barco
Moliceiro”;

•

Deslocação de moliceiros no âmbito da realização de diversos eventos:
o

“Carnaval 2005”, promovido pela Paróquia da Glória;

o

“Projecto IRIS”, promovido pela Divisão de Acção Cultural;

o

“Semana do Enterro – Serenata”, promovido pela Associação Académica da
Universidade de Aveiro;

o

“Venda de Peixe a Retalho”, promovido pela Divisão de Museus e
Património Histórico;

o

“Gala da Federação Portuguesa de Canoagem”, promovido pela Divisão de
Desporto;

Pág. 448

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2005

o

“Ornamentações de Natal”, promovido pela Divisão de Arquitectura e
Paisagismo;

•

Apoio ao transporte de um moliceiro para a “Agrovouga”;

•

Apoio à realização de vistorias pela “Capitania do Porto de Aveiro” com vista ao
registo de 6 moliceiros (Popa, Ouro Vermelho, Agar, Golfião, Galitos e Xarolo);

•

Apoio à “SUMA” na limpeza da água dos canais urbanos da ria, no âmbito da
realização da “1/2 Milha Marítima da Cidade de Aveiro”;

•

Cedência de 4 moliceiros à Junta de Freguesia de Sta. Joana para um passeio na
ria;

•

Apoio à pintura da Ponte de Carcavelos no Canal de S. Roque, realizada pela
Oficina de Pintura da Divisão de Serviços Gerais.

SECTOR DE ECLUSAS E COMPORTAS
Além de garantir quer o atravessamento da Eclusa por embarcações diversas quer a
renovação da água dentro da cidade, através do controle do sistema de comportas, este Sector
deu cumprimento às Ordens de Serviço emanadas superiormente, no que respeita à manutenção
do nível de água na cidade à cota desejada. Foram também efectuadas pequenas reparações
(substituição de tubagem hidráulica e lâmpadas) tendo-se também procedido à lubrificação
mensal.
SECTOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL
Deu-se continuidade ao trabalho de assistência aos aviões, no que respeita ao apoio
durante a descolagem, aterragem e durante o voo. Foram também efectuadas manutenções
diversas, nomeadamente, eliminação de ervas na pista e corte de relva.
Continua a verificar-se um acréscimo na quantidade de aeronaves a usufruir das
instalações do Aeródromo Municipal de Aveiro, relativamente aos anos anteriores, como se
mostra no seguinte quadro:

Movimento de Aviões
Tipo de Tráfego

2001

2002

2003

2004

2005

Trabalho Aéreo

224

69

540

246

487

Instrução / Treino

696

1 203

1 264

1 679

2 265

Privados

1 509

1 367

1 763

1 988

2 064

Militares

0

114

389

259

130

2429

2753

3956

4 172

4 946

TOTAIS
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Movimento de Passageiros
Passageiros

2001

2002

2003

2004

2005

Embarcados

1 502

1 826

2 656

2 386

2 770

Desembarcados

1 467

1 817

2 650

2 373

2 782

APOIO A EVENTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
O apoio logístico à realização de diversos eventos prestado por esta brigada da DMET
tem duas vertentes: uma de apoio às várias unidades orgânicas da CMA e outra de apoio a várias
entidades do Concelho de Aveiro, tais como Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino,
associações culturais e desportivas e outras.
Este apoio consiste na disponibilização (transporte, montagem e desmontagem) de
bancadas, barracas, cadeiras, coretos, estrados, grades, mesas, palcos e toldos, na aplicação e
retirada de tarjas (a anunciar diversos eventos), assim como na cedência de funcionários para a
realização de cargas e descargas e outros transportes diversos.
Por se revestir de especial importância, realça-se o apoio prestado à realização da Feira
de Março, Agrovouga, Festas de Verão, FARAV, e também às Ornamentações de Natal, incluindo
a montagem e desmontagem da Árvore de Natal. Em 2005 destaca-se ainda o apoio à
participação de entidades do concelho no “Festival de Gastronomia de Santarém” e na “Feira
Nacional de Cavalos da Golegã”.
Em 2005 esta brigada recebeu uma viatura equipada com cesta elevatória, o que passou
a permitir a realização de serviços até aí realizados com recurso a fornecedores exteriores.
Nestes serviços destaca-se o apoio a outras Divisões do DSU, nomeadamente, na reparação de
semáforos, podas em ramagens altas, mudanças de lâmpadas em pontos altos, etc.
A evolução da quantidade de serviços prestados por esta brigada encontra-se sintetizada no
quadro seguinte:
Equipamento

Anos
2001

2002

2003

2004

2005

Bancadas

15

17

15

12

16

Barracas

35

66

57

38

50

Cadeiras

*

*

*

65

57
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Coreto

5

5

4

4

6

Estrados

*

*

*

20

11

Mesas

*

*

*

40

22

Palcos

38

38

36

37

40

Toldos

*

*

*

29

15

Diversos

*

*

*

196

257

TOTAIS

*

*

*

441

474

* Dados inexistentes

Na rubrica “Diversos” foram contabilizados os serviços de cedência de boxes, logetes e
mastros; o transporte de grades; a montagem e retirada de tarjas; o apoio a cargas e descargas;
o apoio a mudanças de instalações com o transporte de mobiliário e o transporte de exposições
diversas.

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO DSU
Para a elaboração das G.O.P. para o ano de 2006 e seguintes, foi proposta a aquisição
de diversas viaturas e equipamentos com vista à renovação do parque de máquinas do DSU.
Esta renovação tem dois grandes objectivos: um de substituição de equipamento
obsoleto, cuja rentabilidade é praticamente nula e cujas condições de segurança já não estão
de acordo com os parâmetros actuais, e outro para dotar o DSU de meios que lhe permita
possuir uma maior eficiência e autonomia no desempenho das funções que lhe estão atribuídas,
evitando deste modo recorrer-se a fornecedores exteriores para a sua realização.
Assim, mostra-se de seguida a proposta de renovação de equipamento já apresentada
superiormente:
Proposta de Aquisição de Viaturas e Máquinas
Q.

Descrição

2006

2

Placas Vibratórias

1

Viatura 6 lug. caixa aberta tribasculante

37.000,00 €

2

Viatura 6 lugares com caixa aberta

48.000,00 €

1

Viatura 3 lugares com caixa aberta

18.000,00 €

1

Tractor 4x4 com Destroçador de Cepos

80.000,00 €

1

Broca perfuradora para plantação árvores

5.000,00 €

2

Sopradores de folhagem

3.200,00 €

1

Aspirador de folhagem

3.500,00 €

1

Mini Varredoura

1

Aspirador urbano de condução apeada

10.000,00 €

1

Aspirador para desobstrução de sarjetas

25.000,00 €

2007

2008

2009

3.200,00 €

100.000,00 €
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1

Elevador para automóveis ligeiros

5.000,00 €

1

Betoneira monofásica de 180 litros

1.000,00 €

1

Martelo demolidor

3.000,00 €

1

Gerador portátil

7.500,00 €

2

Corta Relva Tractor com motor diesel

1

Viatura 3 lugares com caixa aberta

18.000,00 €

1

Tractor 4x2 Cabinado

40.000,00 €

1

Tractor 4x4 com acessório Limpa Praias

66.500,00 €

1

Tractor 4x2 com acessório Limpa Bermas

52.000,00 €

1

Triturador de resíduos florestais

12.000,00 €

1

Motocultivador

1

Camião articulado com banheira basculante

137.000,00 €

1

Giratória lagartas e camião porta-máquinas

297.000,00 €

2

Viatura 6 lugares com caixa aberta

1

Talocha mecânica (helicópetro)

1

Carro tanque de 3000 litros

75.000,00 €

1

Viatura frigorífica transp. animais mortos

50.000,00 €

1

Camião 4 eixos com banheira basculante

137.000,00 €

1

Motoniveladora

220.000,00 €

1

Pá Carregadora de rodas

155.000,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

3.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €
5.000,00 €

TOTAL

297.700,00 €

662.000,00 €

666.000,00 €

(valores com IVA incluído)

Equipamento Espalhador de Tapete - Massas Betuminosas a quente
Q.

Descrição

2006

2007

1

Camião articulado com banheira basculante

137.000,00 €

1

Camião 4 eixos com banheira basculante

137.000,00 €

1

Camião articulado com porta-máquinas

151.000,00 €

1

Pavimentadora de rastos de banda larga

200.000,00 €

1

Viatura com espalhador de emulsão 2500 litros

55.000,00 €

1

Cilindro compactador combinado rolo/pneus

43.000,00 €

1

Mini Pá Carregadora (para vassoura hidráulica)

29.000,00 €
TOTAL

2008

2009

752.000,00 €

(valores com IVA incluído)
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DIVISÃO DE PARQUES JARDINS E ESPAÇOS VERDES
Durante o ano de 2005, na D.P.J.E.V., exerceram funções 45 funcionários que
asseguraram 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..
São competências desta Divisão, entre outras, executar novos espaços ajardinados,
assegurar a manutenção dos Parques, Jardins e Espaços Verdes, da responsabilidade da
Autarquia, promover a instalação de sistemas de rega automática e semiautomática, organizar o
cadastro de arborização das áreas urbanas e promover o controlo de pragas e doenças de
plantas, assegurar as ornamentações em eventos organizados pela C.M.A. ou com a sua
colaboração, gerir os viveiros municipais e promover a actualização de inventários.
As categorias dos funcionários pertencentes a esta Divisão, estão expressas no quadro seguinte,
quadro que permite comparar a evolução do número de funcionários nos últimos seis anos.
EVOLUÇÃO DO N.º DE FUNCIONÁRIOS
N.º de Funcionários
Anos

Categorias
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Técnico Superior

1

1

1

1

1

1

Técnico Profissional

-

1

1

1

1

1

Encarregados

3

3

2

2

2

2

Jardineiros

42

42

35

35

33

33

Cantoneiros

1

1

-

1

1

-

Viveiristas

-

2

5

3

3

3

CMPVE/Cond./Tract.

3

3

2

2

2

3

Vigilantes

5

3

2

2

2

2

55

56

48

47

45

45

TOTAL

No quadro e gráfico seguintes, encontra-se representada a evolução das áreas de 1999 a
2004. Importa contudo referir, que não se encontra apurada a àrea total de espaços verdes do
Municipio de Aveiro.
EVOLUÇÃO DE ÁREA

(valores em m²)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Variação 1999 a 2004

Área Recuperada

431

656

9678

2042

496,5

1880

15.183,5

Área Nova

4056,5

4284

17460 17427

3940

8364,5

55.532,0

3782

1796

14908 17413

3820

8289,5

50.008,5

2488

2552

120

75

5.523,5

Área Nova manutenção assumida pela
D.P.J.E.V.
Área Nova manutenção não assumida pela
D.P.J.E.V.

274.5

14
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Evolução da Área de Novos Espaços Ajardinados(totais acumulados)/manutenção
assumida pela D.P.J.E.V.
(m²)

60000

20000
10000
0

1999

2000

2001

2002

2003

56308

47943,5

30000

25800,5

4056,5

8340,5

40000

43227,5

50000

2004

Relativamente ao ano de 2005, importa realçar a recepção de um número considerável
de espaços verdes para o dominio publico, em várias freguesias. À excepção do jardim junto ao
LIDL, em Verdemilho, cuja área é do conhecimento desta Divisão (995.9 m2), de todos os outros
espaços apenas se refere de seguida, a localização, dado que esta Divisão desconhe as
respectivas áreas.
Os espaços recepcionados localizam-se: na Freguesia da Vera Cruz (Parque de
Estacionamento do Canal de S. Roque), Freguesia de Sta. Joana (Rua Pedro Alvares Cabral, Lote
2), Freguesia de Cacia (Rua Tenente Coronel Afonso Lucas), Freguesia de S. Bernardo (Travessa
da Rua da Ucha), Freguesia de Esgueira (Rua de Sta. Luzia) e Freguesia de Nariz (Rua Direita).
A manutenção dos espaços verdes referidos anteriormente, localizados nas freguesias
de Cacia, Esgueira e Nariz, está a ser assegurada pelos promotores dos loteamentos.

SECTOR DE ORNAMENTAÇÕES E VIVEIROS
ORNAMENTAÇÕES
CEDÊNCIA / COLOCAÇÃO DE PLANTAS COM CARÁCTER PROVISÓRIO
Nesta rubrica incluem-se todas as cedências de plantas em vaso, normalmente designadas
por Ornamentações, dado que permanecem durante um curto intervalo de tempo.
Trata-se normalmente de uma simples entrega de plantas e respectivo levantamento, ou de
um arranjo decorativo de um determinado espaço, por um período de tempo variável.
Este tipo de trabalho tem sido realizado por solicitação de diversas Juntas de Freguesia,
estabelecimentos de ensino, Parque de Exposições, entidades desportivas e culturais,
Associações, Corporações de Bombeiros, e serviços diversos da C.M.A..
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Relativamente às ornamentações realizadas por solicitação de Juntas de Freguesia, e à
semelhança de anos anteriores, o maior número foi realizado na Junta de Freguesia de Santa
Joana.
De realçar as ornamentações realizadas no Parque de Exposições, dado estarem associadas
a um elevado número de plantas e a uma afectação considerável de meios humanos e
equipamentos.
Acresce referir que em eventos realizados no Parque de Exposições, a D.P.J.E.V. assegura a
manutenção das ornamentações, 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 2005 procedeu-se à entrega de plantas, entre outros, nos seguintes edifícios: Centro
Cultural e de Congressos, Departamento de Serviços Urbanos, Biblioteca Municipal, Polo de
Leitura de Esgueira, MoveAveiro e Edifício 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.
ALUGUER DE PLANTAS
A cedência de plantas com pagamento de taxas de aluguer é outra das
responsabilidades desta Divisão.
Em 2005 não se verificou qualquer aluguer de plantas, situação, que no entender desta
Divisão, se deve ao elevado aumento das taxas de aluguer praticadas pela C.M.A..
ALUGUER DE PLANTAS

N.º total de plantas (un)
N.º solicitações (un)

2001

2002

2003

2004

2005

249

104

34

30

0

10

5

4

1

0
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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, e à semelhança os anos
anteriores, em 2005, recorreu-se também a fornecimentos contínuos de árvores e arbustos (de
espécies que ainda não se produzem nos nossos viveiros), de plantas anuais e vivazes e de
plantas ornamentais.
Os trabalhos realizados nos viveiros referem-se a abate de plantas mortas, preparação
de terras, sementeiras, poda de arbustos, repicagem de plantas, limpeza de vasos e leiras,
monda de infestantes, rega, preparação de floreiras, envasamento de plantas diversas,
reprodução de material vegetal diverso e alimentação de aves.
VIVEIROS – caracterização
N.º
Dimensão

Aprovisionamento Plantas

Func.

(aprox.) m²

árvores arbustos Herbác.

Reprodução de material vegetal

Ornamen.

árvores arbustos Herbác.

Ornamen.

Esgueira

6400

----

x

x

x

-

-

-

-

-

Mário Sacramento

8600

1*

x

x

x

-

x

x

x

-

P. Infante D. Pedro

1050

1**

-

x

x

x

-

-

x

-

*Em situação de baixa prolongada.
** Assegura a manutenção do viveiro cumulativamente com a manutenção do Parque Infante D. Pedro.

A Quinta da Condessa da Taboeira serviu em 2005, 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.
No quadro seguinte, encontram-se expressas as saídas de plantas, durante o ano de 2005,
dos diferentes viveiros.
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VIVEIROS – Saída de Plantas (valores totais)
Árvores

Arbustos

Anuais/Vivazes

Ornamentais

Esgueira

30

1193

180

67

Mário Sacramento

76

2771

6121

3491

P. Infante D. Pedro

9

68

11719

2638

115

4032

18020

6196

TOTAIS

SECTOR DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
A execução de novos projectos ou intervenções de vulto em áreas anteriormente
ajardinadas é assegurada pela D.P.J.E.V. e é fortemente condicionada por factores como o
número de funcionários, trabalhos a executar/definição de prioridades, taxa de absentismo,
equipamentos e fornecimento de materiais diversos.
O aumento da área de espaços verdes cuja manutenção é da responsabilidade da C.M.A.
sem

que

lhe

esteja

associado

aumento

do

número

de

funcionários,

condicionou

significativamente a execução de novos espaços verdes em 2005. De facto, a equipa de
jardineiros que assegurava a execução de projectos, passou, de um modo geral, a executar a
manutenção de novos espaços recepcionados.
PROJECTOS

Ajardinamento da Praceta Duarte da Rocha, Aradas
Ajardinamento da Praceta S.João, Aradas
Recuperação do Jardim da Ponte Pau, Glória
Recuperação do Jardim frente ao CC Carramona, Esgueira
Ajardinamento Do Separador Sr. Alegria, Vera Cruz
Ajardinamento Quinta do Cruzeiro, Esgueira

Outros

Instalação Sistema Rega

Aplicação de Pedra

Aplicação de Mulch

Instalação de Canteiros

do Projecto / Arranjo

Plantação Árvores/Arbustos

Relvado

Identificação

Área (m2)

PROJECTOS /ARRANJOS CONCLUÍDOS / RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS – 2005

270
432
385
275
552
2.265

(valores aproximados)
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MANUTENÇÃO
A manutenção da maior parte dos espaços verdes é assegurada, por grupos de
jardineiros, destacados em zonas de intervenção que, como membros de equipas, são
responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos nesses locais. Corte de relva, mondas, 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.
Os espaços verdes (F. Glória, F. Vera Cruz, F. Esgueira e F. Eixo/Azurva) encontram-se
na sua maior parte, distribuídos por zonas, tendo estado constituídas desde 2001, 12 (doze)
equipas de trabalho, correspondendo igual número de zonas atribuídas.
Dado o número reduzido de funcionários face ao aumento gradual da área para
manutenção, a cidade (Glória, Vera Cruz e Esgueira) já não se encontra, integralmente
coberta por equipas fixas de manutenção.
Este problema conduz à necessidade imperiosa de se implementarem soluções, 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 e/ou condominios, pelo recurso a prestações de serviço de manutenção ou
pelo aumento do número de funcionários. Na ultima opção, ter-se-á de ter em conta os
encargos e investimentos associados.
O desfasamento geográfico dos espaços e a sua dimensão, são também duas
condicionantes importantes a ter em conta na manutenção dos espaços verdes do município.
No quadro seguinte encontram-se referenciados os valores apurados no centro de
custos, para o ano 2005, para as várias freguesias:
Conservação e Manutenção de Espaços Verdes (€) – Ano 2005
Materiais
Freguesia de Glória

Mão de Obra

Máquinas

Outros Custos

Total (€)

29810,07

171977,87

67101,27

0

268889,21

Freguesia de Vera Cruz

7815,75

58647,7

44669,78

0

111133,19

Freguesia de Esgueira

3588,07

27870,48

11196,95

0

42655,5

Freguesia de Aradas

1359,22

14445,38

5837,58

0

21642,18

Freguesia de Sta. Joana

148,24

10.002,02

5519,69

0

15669,95

Freguesia de Eixo

444,01

9318,64

3474,12

0

13236,77

Freguesia de S. Bernardo

196,56

3507,96

1696,86

0

5401,38

0

1.860,35

588,86

0

2449,21

Freguesia de Cacia

34,62

819,31

1059,31

0

1913,24

Freguesia de Nariz

0

676,91

404,27

0

1081,18

Freguesia de Eirol

0

281,86

89,92

0

371,78

Freguesia de Requeixo

0

52,05

147,17

0

199,22

Freguesia de N. Srª. Fátima

Freguesia de S. Jacinto

0

0

0

0

0

Freguesia de Oliverinha

0

0

0

0

0
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REGAS
Dada a transferência do camião cisterna utilizado pela D.P.J.E.V. na rega de floreiras e
espaços verdes sem sistemas de rega instalados, para os SMA em 2002, recorreu-se a um tractor
com cisterna acoplada. Embora se acautele a instalação de sistemas de rega nos novos espaços
ajardinados, o elevado número de 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.
Em resultado da desactivação da ETAR de Azurva, que assegurava o abastecimento de água
para rega aos vários espaços verdes existentes na Urbanização, houve que garantir, em 2005, o
abastecimento de água, recorrendo-se a uma cisterna existente no referido Parque.
De realçar o facto de o ano 2005 ter sido um ano bastante seco razão pela qual houve
necessidade de se iniciar a rega mais cedo.
REGAS (Camião/Cisterna)

Data Inicio

Data Fim

Período Rega Período Rega

N.º. Func.

N.º Total

N.º Total

N.º. Médio

Capacidade

Lts Totais

Envolvidos

Dias Rega

Cargas

Cargas/Dia

Equipam.

Envolvidos

2001

6-Jun-2001

1-Out-2001

2

71

270

4

9000

2.430.000

2002

29-Abri-2002

13-Set-2002

2

47

204

4

8000

1.632.000

2003

06-Jun-2003

29-Set-2003

2

46

180

4

7000

1.260.000

2004

20-Mai-2004

01-Out-2004

2

72

218

3

7000

1.526.000

2005

14-Fev-2005

19-Out-2005

2/4

126

437

3,5

7000

3.059.000

(Os dados não incluem o abastecimento da cisterna existente no Parque dos Montes de Azurva)

PLANTAÇÕES
No quadro seguinte, encontram-se referenciados os dados relativos às requisições de
plantas, número e custos associados, de 2001 a 2005.

REQUISIÇÕES ELABORADAS
2001

2002

N.º

Custo €

Árvores

117

Arbustos

3130

Anuais/Vivazes
Ornamentais
Totais

2003

N.º

Custo €

3735

30

9039

697

48436

29405

1082

8499

52765

50678

2004

2005

N.º

Custo €

N.º

Custo €

N.º

Custo €

1344

98

1205

140

2275

208

476

420

3293

10

*

2027

300

*

29193

20395

19235

9591

657

6370

267

2709

300

161

13717

7334

**

218

2095

202

1347

***

30577

30384

19808

13981

1078

7576

14229

8681

(IVA Incluído)
* Não entregues pelo fornecedor
** 1703 plantas não foram entregues pelo fornecedor
*** 79 plantas não foram entregues pelo fornecedor
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Requisição de Arbustos

Requisição de Árvores
160

3500

140

140
120

3 13 0

3000

117

2500

98

100

2000

80

1500

60

30

40

1000
10

20

697

500

208

420

300

2003

2004

2005

0

0
2001

2002

2003

2004

2005

2001

Requisição de Ornamentais

Requisição de Anuais/Vivazes
1200

60000
50000

48436

1082

1000
657

800

40000
29193

30000

2002

600

19235

20000

13717

267

400

218

202

2004

2005

200

10000
300
0

0

2001

2002

2003

2004

2001

2005

2002

2003

MANUTENÇÃO DE FLOREIRAS AMOVÍVEIS
2001

2002

2003

2004

2005

Freguesia da Glória

234

235

221

247

247

Freguesia da Vera Cruz

98

98

104

101

101

Freguesia de Esgueira

46

50

58

87

86

378

383

383

435

434

TOTAL

OUTROS
A D.P.J.E.V. realizou ainda alguns trabalhos que, embora pontuais, implicaram a
afectação de mão-de-obra e equipamentos. Tratou-se normalmente de solicitações de outros
Departamentos da Câmara, Associações e Entidades diversas.
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Entre outros, destacam-se, corte de relva em vários locais (envolvente às Instalações da
PSP – Griné, Museu Etnográfico da Freguesia de Requeixo, Marinha da Troncalhada, DSU, Parque
de Exposições e instalações da Cruz Vermelha).

APOIO A ESCOLAS / TRABALHOS REALIZADOS EM ESCOLAS
Ao nível da manutenção de logradouros de estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, a
D.P.J.E.V. realizou cortes de relva, monda de canteiros, regas, limpezas de árvores e arbustos,
plantações de árvores, arbustos e herbáceas.
Apoiou-se a distribuição de leite pelos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, em
parceria com a D.M.E.T., e colaborou-se nas comemorações do “Dia da Árvore” .
Relativamente a estabelecimento de ensino do 2º e 3º ciclo, é de salientar o trabalho
realizado na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, no âmbito do protocolo estabelecido com
aquela Escola.

VIGILÂNCIA
Face à diminuição do número de vigilantes, e à semelhança dos últimos anos, apenas
foi assegurado um (1) turno de vigilância no Parque Infante D. Pedro e um (1) turno que
assegurou o percurso Jardim da Baixa de Santo António-Alboi-Rossio.
Apuramento de Custos (€) – Ano 2005
Vigilância de Parques e Jardins

7.088,98

PARQUES INFANTIS
A D.P.J.E.V. procedeu à limpeza e manutenção de alguns Parques Infantis, nomeadamente,
Bairro de Santiago, Baixa de Santo António, Museu, Alboi, Rossio, Forca Vouga e Urbanização 25
de Abril.
PROJECTO “OFICINAS VERDES”
O projecto “Oficinas Verdes” arrancou em Janeiro de 2005 e foi uma iniciativa conjunta
da D.P.J.E.V. e da Divisão de Ambiente. Tratou-se de um projecto de voluntariado associado
aos espaços verdes do municipio, e que tinha como objectivos sensibilizar os munícipes para a
importância dos espaços verdes em geral, e, em particular, dos existentes na cidade; fomentar
o gosto saudável pela natureza e pelos espaços verdes, promovendo a participação e no
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embelezamento, melhoria e manutenção dos jardins e floreiras do município; promover o
enriquecimento das relações dos munícipes entre si e com a cidade e desenvolver o sentido de
responsabilidade individual e partilhada, pelo desenvolvimento de um sentimento de pertença
mútuo em relação aos espaços verdes municipais.
Para além das 4 sessões teóricas, onde foram apresentados os temas, em Power-Point,
“Plantação de Árvores”, “Limpeza de Árvores”, “Canteiros de Herbáceas” e “Identificação de
Plantas e Técnicas de Reprodução”, asseguraram-se às aulas práticas deste projecto, que
decorreram no Parque Infante D. Pedro e Baixa de Santo António.
TRABALHOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
Pode dividir-se a componente administrativa em três áreas ou itens distintos, tendo em
vista por um lado a Operacionalidade da Divisão, a Gestão dos Espaços Verdes e a Informação
dos trabalhos realizados ou a realizar.
OPERACIONALIDADE DA DIVISÃO
Englobam-se todos os procedimentos administrativos necessários ao normal e bom
funcionamento das equipas de trabalho no terreno.
A componente humana assume nesta área sem dúvida, um papel relevante pelo que é
imprescindível o controlo dos pontos diários, ordens de serviço e trabalho extraordinário.
Dotar as equipas com os meios necessários (equipamentos, materiais) é fundamental.
Assim prepararam-se Concursos de Fornecimentos Contínuos e Ajustes Directos, colaborou-se
nas análises de propostas, elaboraram-se requisições, estabeleceram-se contactos com
fornecedores, procedeu-se ao controlo de algumas guias de remessa e afectaram-se “materiais”
às diferentes equipas de trabalho.
A coordenação dos trabalhos com todos os funcionários afectos à Divisão, Juntas de
Freguesia, outros sectores da C.M.A. e entidades diversas, requereu todo um trabalho de
retaguarda indispensável para a concretização no terreno das diversas solicitações.
GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES
De um modo geral, trata-se de procedimentos administrativos orientados no sentido de
inventariar e caracterizar os diferentes espaços verdes, mantendo um cadastro o mais
actualizado possível, do número e espécies de árvores e arbustos existentes, tanto em
arruamentos como escolas, jardins, parques, etc.
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INFORMAÇÃO
Esta componente visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido e a realizar, elaborando-se
para o efeito respectivamente, relatórios trimestrais e anual e quadros de programação diária,
quinzenal e trimestral.
A informação de custos associados a trabalhos realizados ou a realizar é conseguida pela
elaboração de orçamentos diversos.
Acresce referir toda uma panóplia de informações redigidas versando os mais variados
assuntos.
Finalmente a realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o executivo, permitem planear actividades, trocar pontos de
vista, receber e prestar informações.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO
As acções de formação destinaram-se tanto aos quadros técnicos como a pessoal operário
afecto a esta Divisão.
•

Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho;

•

Redes de Informação, Internet e Introdução ao Windows;

•

Word Intermédio;

•

Microsoft Project 2002;

•

Excell intermédio.

PROJECTO “DIQUAL QAST”
A D.P.J.E.V. esteve e está envolvida no Projecto “Diqual QAST” que tem por finalidade
o desenvolvimento das competências dos Dirigentes, Técnicos superiores e Funcionários em
geral, através da definição e implementação de projectos de mudança e melhoria de
desempenho autárquico, nomeadamente nas áreas da Gestão da Qualidade e do Ambiente. O
Projecto “Diqual QAST”, tem como objectivo, conceptualizar, implementar e monitorizar na
Autarquia, Sistemas de Gestão da Qualidade (ISSO 9001:2000) e de Gestão Ambiental (ISSO
14001:1999), desenvolvendo competências e qualificações, nestes dominios.
O Projecto DIQUAL Ambiente tem por objectivo a certificação ambiental da Divisão de
Parques, Jardins e Espaços Verdes.
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V. - OUTRAS ACÇÕES LEVADAS A EFEITO

•

Efectuaram-se reuniões semanais de gestão e coordenação das 4 (quatro) Divisões que
integram o Departamento, bem como reuniões semanais de coordenação com o Sr.
Vereador do Pelouro;

•

Elaboraram-se programas de trabalho diários, quinzenais e trimestrais;

•

Elaboraram-se os relatórios de para todas as Assembleias Municipais e o Relatório de
Gestão Anual;

•

Deu-se continuidade à implementação de novo mapa diário de trabalhos / Folha de
Obra para o “Centro de Custos”, com indicadores relativos às máquinas / viaturas e
equipamentos afectos/ obra /brigadas e ao consumo de materiais /obra /brigada;

•

Deu-se continuidade à contabilização de custos de todas as obras por administração
directa, fornecimentos e prestações de serviços;

•

Melhorou-se a informatização dos serviços com a instalação de novos softwares,
designadamente “microsoft project”;

•

Deu-se continuidade à aplicação informática da gestão de stocks;

•

Deu-se continuidade à codificação de estantes no armazém do Departamento;

•

Procedeu-se à etiquetagem dos materiais em armazém;

•

Propuseram-se 30 processos de Fornecimentos Contínuos de Materiais e 3 Prestações de
Serviços tendo sido elaborados os respectivos relatórios de análise das propostas;

•

No âmbito da qualificação dos recursos humanos afectos a esta unidade orgânica,
registaram-se 115 participações em acções de formação, num total de 3486 horas, em
que estiveram envolvidos 108 funcionários, destacando-se a de “Prevenção, Higiene e
Segurança no Trabalho”

e “Introdução ao Windows e Internet” que contou com a

participação de 108 funcionários;
•

Foi concluído um estágio profissional de Eng.ª Téc. Civil em parceria com o I.E.F.P.;

•

Foram elaboradas propostas de reclassificação de pessoal operário (3), de estágios
profissionais de pessoal técnico (2), de abertura de O.P.E. (3) e de alteração dos actuais
horários praticados por pessoal operário, com vista a aumentar os índices de eficácia e
de produtividade;

•

Implementou-se a programação de distribuição de máquinas e viaturas pesadas da
Câmara pelas freguesias;

•

Concretização do Projecto “Oficinas Verdes”;

•

Apresentou-se um plano plurianual de aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos,
apresentado pelo D.S.U. /D.M.E.T.;

•

Iniciou-se o processo de certificação da Divisão de Parques, Jardins e Espaços Verdes
afecto ao Departamento de Serviços Urbanos, através da implementação do Projecto
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DIQUAL Ambiente, que tem por objectivo a certificação ambiental da Divisão (ISO
14001:1999);
•

Participação de uma equipa do D.S.U. num torneio de futebol de salão entre vários
serviços da Câmara Municipal;

•

Realizou-se um convívio de Verão com cerca de metade dos funcionários do D.S.U. e o
convívio de Natal dos funcionários do Departamento, que contou com a maioria dos
Eleitos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.
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VI. - ACÇÕES A IMPLEMENTAR NO PRÓXIMO ANO
•

Prosseguir um esforço contínuo de formação profissional, designadamente com a
concretização da proposta já apresentada Superiormente (participação de 187
funcionários em 28 acções de formação num total de 3570 horas;

•

Propor a aquisição de equipamentos e viaturas com vista a melhorar os níveis de
produtividade e eficácia dos serviços;

•

Propor a aquisição de terrenos para stockagem de inertes e para implantação do Horto
Municipal e aterro para inertes provenientes de demolições e limpezas diversas;

•

Implementar sistema de código de barras na codificação dos materiais em armazém;

•

Propor a ampliação do Cemitério Sul;

•

Participação na elaboração do regulamento dos Cemitérios Municipais;

•

Recrutamento de pessoal operário para substituir os funcionários que rescindiram os
seus vínculos contratuais com a C.M.A. ou que se reformaram, garantindo, assim, a
eficácia e melhoria dos serviços prestados;

•

Prosseguir a apresentação de propostas que visem a aceleração dos processos de
promoções, reclassificações, reconversões e mobilidade dentro das carreiras dos
funcionários afectos ao Departamento, com vista a melhorar os índices de produtividade
e de motivação;

•

Prosseguir com o Projecto “DIQUAL QAST”, (ISSO 9001:2000), implementando-o a todas
as Divisões /Sectores do Departamento.
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