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I – The Navigator Company | Licenciamento da nova fábrica 
 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) congratula-se pela decisão de ontem do Conselho 

de Administração da The Navigator Company (TNC) de avançar de imediato com a construção 

da sua Nova Fábrica de Papel Tissue, em Aveiro, Cacia. 

Foi uma longa e intensa luta junto do Governo de Portugal e da TNC, nomeadamente 

desde 2015, para que os compromissos assumidos com a CMA para a construção desta 

importante unidade industrial fossem concretizados. E eis que a decisão está tomada e o 

processo está a ser retomado com toda a intensidade.   

No início de setembro de 2016 o Presidente CMA emitiu o despacho de aprovação do 

licenciamento da nova Fábrica de Papel Tissue (de consumo doméstico) da empresa TNC 

(antiga Portucel), ficando desde então reunidas as condições de base para se emitir o alvará de 

construção, pagando a TNC uma taxa de licenciamento de cerca de 225.000€. 

É grande a relevância do investimento na nova Fábrica da TNC, que assume uma 

capacidade final de produção de 240.000 toneladas por ano, um investimento próximo dos 420 

milhões de euros e uma projeção de criação de cerca de 300 novos postos de trabalho em 

Aveiro. 

Esta nova Fábrica da TNC, na sua primeira fase que agora vai arrancar para a sua 

construção, vai concretizar um investimento de 121 milhões de euros e criar 100 novos postos 

de trabalho, para uma capacidade de produção nominal de 70.000 toneladas por ano, 

perspetivando-se a sua entrada em funcionamento no segundo semestre de 2018. Esta 

operação vai ter uma relevante componente de exportação, o que constitui uma oportunidade 

muito significativa de dinamização e crescimento económico e de promoção do emprego, no 



contexto atual muito relevante, devidamente articulada com uma estratégia integrada de 

Ordenamento do Território e de sustentada coesão social.   

Integrado no Plano de Pormenor desta Zona Industrial de Cacia, está também a 

construção da nova Variante Rodoviária de Cacia, com um investimento total de cerca de 

1.200.000€, cuja execução está em pleno desenvolvimento, constituindo uma condição 

necessária para a construção da nova fábrica (cumprindo a CMA o compromisso assumido pela 

TNC), para a qualidade de vida dos residentes na zona nascente de Cacia e para a segurança 

dos automobilistas que circulam naquela zona. 

A TNC, comparticipou com 35.000€ os custos do Plano de Pormenor e do Projeto da 

nova Variante e vai comparticipar a obra da Variante em 500.000€, num saudável processo de 

cooperação entre uma empresa privada, a TNC e a CMA, com relevante financiamento privado a 

uma obra pública, o que viva e publicamente saudamos. Esta obra não é financiada por Fundos 

Comunitários, por determinação dos regulamentos em vigor. 

O arranque de mais este grande investimento privado na área da indústria, neste caso 

pela TNC, demonstra bem a capacidade de atração do Município de Aveiro neste domínio, e a 

qualidade da estratégia de desenvolvimento em curso pela CMA, que promove o 

desenvolvimento económico e a criação de emprego, ao mesmo tempo de capacita em termos 

organizacionais e financeiros a CMA, presta serviços públicos de qualidade crescente aos 

Cidadãos e realiza investimento público tirando o máximo proveito dos Fundos Comunitários do 

Portugal 2020.     

 

 

II – “Aveiro Jovem Criador   

- inauguração da exposição e entrega de prémios - 
 

A Câmara Municipal de Aveiro irá divulgar e entregar os prémios aos vencedores do 

concurso “Aveiro Jovem Criador 2016”. A sessão terá lugar no próximo sábado, dia 11 de 

fevereiro, pelas 15.00 horas no Museu de Aveiro | Santa Joana. 

Após a entrega de prémios decorrerá a inauguração da exposição dos trabalhos 

vencedores e dos selecionados pelos jurados. Na mostra estarão expostos 72 trabalhos de 42 

concorrentes do concurso que conta vai já na sua 15.ª edição.  

“Aveiro Jovem Criador” trata-se de um concurso nacional com o qual se pretende 

promover a participação de todos os jovens artistas desenvolvendo espaços de incentivo e de 



divulgação dos trabalhos produzidos nas áreas de arte digital, escrita, fotografia, música e 

pintura. Este ano apresentou um conjunto de novidades, especificamente, a inclusão da área da 

Música, o Prémio Cidade de Aveiro, Prémios com Residências Artísticas Internacionais e 

Nacionais, Júris de renome nacional, alargamento a outras faixas etárias e mais patrocinadores. 

As candidaturas tiveram lugar no passado mês de novembro e o júri de cada área 

avaliou os trabalhos de 63 concorrentes nas diferentes áreas.  

A exposição dos trabalhos vencedores e selecionados poderá ser visitado até 26 de 

março de terça a domingo das 10.00 às 18.00 horas. Tem entrada livre.  

 

 

III – Índice da Transparência Municipal   
 

A CMA informa que por decisão tomada em 2014 e por motivos técnicos e políticos 

ponderosos, assentes na falta de consistência e por induzir a conclusões erradas sobre o que é 

a verdadeira transparência da gestão pública, desconsidera totalmente o denominado “Índice de 

Transparência Municipal” e a Associação privada que o concebeu e gere, tendo optado desde 

então por nem sequer responder aos emails de solicitação de informação e de contraditório que 

recebe ao longo do ano da referida Associação. 

A CMA realça todo o trabalho desenvolvido no presente mandato autárquico no combate 

à corrupção e na concretização de uma gestão rigorosa, séria e transparente, garantindo que 

prosseguirá esse caminho com toda a determinação e lealdade aos bons valores. 

 

 

IV – Reembolso de bilhetes MoveAveiro 
 

Com a ativação da concessão do transporte público pela Aveirobus tornou-se necessário 

proceder à troca e títulos de transporte da MoveAveiro, pelos novos correspondentes da 

Aveirobus, estando essa operação a decorrer e a ser gerida pela empresa concessionária.  

Para os Cidadãos que pretendam o reembolso dos títulos de transporte pré-comprados 

da MoveAveiro (e não a troca pelos novos da Aveirobus) vimos por este meio informar que prazo 

previsto para o referido reembolso foi alargado até ao próximo dia 17 de fevereiro. 

 
 

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



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


