
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – Reunião de Câmara

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada

setembro de 2017.  

 

 

1. Ação “5GCity@Aveiro” 

O Executivo Municipal deliberou aprovar 

Aveiro, a Universidade de Aveiro, 

ação “5GCity@Aveiro”, dando por esta via um forte 

desenvolvido ao longo dos últimos anos com as referidas entidades

crescimento de futuro em caminho

Atualmente as tecnologias da informação

uma infraestrutura fundamental para a maioria dos processos sociais e económicos, assistindo 

ao surgimento de uma Sociedade Digi

significativos na cadeia de valor da sociedade. 

Aveiro pretende uma vez mais posicionar

disponibilidade de acolher a implantação e experimentação inicial do 5G

longa tradição da experimentação de telecomunicações, desenvolvimento e inovação.
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de Câmara – 20 de setembro de 2017

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada ontem quarta

 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a Carta de Intenções entre o Município de 

veiro, a Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações e a Altice Labs no âmbito da 

, dando por esta via um forte impulso no trabalho colaborativo 

desenvolvido ao longo dos últimos anos com as referidas entidades, numa aposta de 

crescimento de futuro em caminhos de inovação e diferenciação territorial. 

Atualmente as tecnologias da informação, comunicação e eletrónica (TIC

uma infraestrutura fundamental para a maioria dos processos sociais e económicos, assistindo 

ao surgimento de uma Sociedade Digital, sendo espectável que o 5G tenha impactos 

significativos na cadeia de valor da sociedade.  

Aveiro pretende uma vez mais posicionar-se na linha da frente assumindo a 

acolher a implantação e experimentação inicial do 5G, dando continui

longa tradição da experimentação de telecomunicações, desenvolvimento e inovação.
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Instituto de Telecomunicações e a Altice Labs no âmbito da 

o trabalho colaborativo 

, numa aposta de 

(TICE) representam 

uma infraestrutura fundamental para a maioria dos processos sociais e económicos, assistindo 

tal, sendo espectável que o 5G tenha impactos 

se na linha da frente assumindo a 

dando continuidade à 

longa tradição da experimentação de telecomunicações, desenvolvimento e inovação. 



 

2. Rede Nacional de Incubadoras | Protocolo de Cooperação 

Considerando a importância do desenvolvimento do trabalho de cooperação e partilha 

de conhecimento, iniciativas e oportunidades, o Executivo Municipal deliberou aprovar o 

Protocolo de Cooperação para o desenvolvimento de atividades no âmbito da Rede Nacional de 

Incubadoras, a estabelecer entre o Município de Aveiro e a RNI – Associação Rede Nacional de 

Incubadoras.  

Desde a sua inauguração, a 31 de março de 2017, a Incubadora de Empresas do 

Município de Aveiro, localizada no Parque de Exposições de Aveiro, tem vindo a apoiar o 

desenvolvimento de 14 projetos que se traduzem na incubação de 11 ideias de negócio e 3 

empresas que se inserem nos mais diversos setores de atividade.  

A Incubadora de Empresas do Município de Aveiro é ainda uma das entidades 

acreditadas no âmbito do Vale de Incubação, com candidaturas disponíveis até 29 de Setembro, 

o qual permite aos empreendedores beneficiarem de um apoio financeiro para integrarem uma 

incubadora acreditada e, com isso, beneficiarem dos seus serviços de incubação.  

Para acompanhar o trabalho desenvolvido pela Incubadora de Empresas, consulte 

http://incubadora.cm-aveiro.pt. 

 

 

3. PEDUCA | Novo Parque de Estacionamento Junto à Estação CP 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da adjudicação da prestação de serviços 

para elaboração do projeto do novo Parque de Estacionamento junto à Estação da CP (do lado 

nascente), a ser elaborado pela empresa Aveiplano – Arquitetura e Engenharia Lda., pelo custo 

de 12.745,00€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 65 dias.  

Embora esta área tenha permanecido muitos anos expectante, sem ocupação, tem 

sofrido alterações, nos últimos anos. Foram abertas as Avenidas e o novo acesso viário a 

Esgueira, transpondo a linha do Vouga, o que tem sido acompanhado nos últimos dois anos por 

um interesse crescente de novos investimentos privados. Durante o ano de 2016, abriu uma 

nova superfície comercial e têm sido aprovadas novas operações urbanísticas, incluindo edifícios 

multifamiliares, de comércio e serviços. 

Esta intervenção abrange uma área de 14 000 m2, à qual se acrescentará a demarcação 

da rede ciclável no arruamento da Estação. Serão aproximadamente 400 espaços de 

estacionamento, incluindo área para autocaravanas com lugar para estação de apoio. Prevê-se 



dedicar cerca de 2 000 m2 para espaços verdes e de lazer que garantam a qualidade do espaço 

urbano, estimando-se um investimento de aproximadamente 200.000€. 

Este investimento integra-se no PEDUCA – Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano da Cidade de Aveiro, cofinanciado no Portugal 2020 

 

 

4. Centro Social e Paroquial da Vera Cruz | Apoio à realização de Ação Pontual 

O Executivo Municipal deliberou aprovar o apoio à realização de uma ação pontual do 

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, no valor 550,00€, para apoio ao projeto “Viagem pelas 

Migrações”, cujo principal objetivo é o enriquecimento intercultural do Município através da 

realização de eventos artísticos que promovam o respeito pelas pessoas de diferentes 

nacionalidades, pela informação e sensibilização da comunidade local das diferentes culturas e 

direitos humanos. 

O presente apoio integra-se no Programa Municipal de Apoio às Associações. 

 

 

5. Rua do Cardal | reconhecimento de interesse do projeto paisagístico  

O Executivo Municipal deliberou reconhecer o interesse do projeto de intervenção 

paisagística da parcela de terreno da Câmara Municipal na Rua do Cardal (no Bonsucesso, 

Aradas), para instalação de um equipamento de utilização coletiva para utilização de crianças e 

adultos (parque infantil e equipamentos geriátricos), que vai contribuir para a dinamização deste 

espaço com atividade lúdicas de recreio e lazer. 

Terminada nas últimas semanas a obra de construção da rede de águas pluviais e a 

repavimentação da Rua do Cardal que se encontrava em muito mau estado, é agora tempo de 

realizar outra importante obra de dinamização comunitária e de lazer. 

Este terreno tem estado abandonado, servindo de depósito de entulhos e outros 

resíduos, carecendo, urgentemente, de qualificação ambiental e de uma utilização adequada 

propondo-se a sua valorização através da criação de instalações de recreio e lazer que 

contribuam para uma dinamização do espaço rural e, simultaneamente, para a qualificação do 

espaço urbano envolvente, através da implementação de zonas de recreio ativo, que incluem um 

parque infantil e um espaço de fitness ao ar livre e ainda zonas informais de estadia e picnic. 

 

 

6. Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública  



O Executivo Municipal deliberou que sejam declarados abandonados e sem interesse 

para a Autarquia os 31 veículos recolhidos pela CMA / Divisão de Polícia Municipal e 

Fiscalização, os quais se encontram depositados no Parque da GNR, bem como a sua 

alienação, resolvendo velhos problemas de insalubridade do espaço público, provocadas pelo 

abandono de viaturas privadas, em mais uma operação desta tipologia que culmina as muitas e 

devidas diligências prévias. 

 

 

 

7. Cedência de Parcelas de terreno para integração no Domínio Público Municipal 

O Executivo Municipal deliberou aprovar um conjunto de Protocolos para formalização 

da cedência de pequenas parcelas de terreno para integração no Domínio Público Municipal 

resultantes das retificações dos alinhamentos de alguns arruamentos no âmbito das 

requalificações em curso, formalizando estas situações na defesa dos interesses dos Cidadãos 

envolvidos, a quem publicamente agradecemos toda a colaboração, assim como na defesa do 

interesse público. 

 

 

8. Nova Variante de Cacia | prorrogação do prazo 

O Executivo Municipal deliberou ratificar o despacho do Presidente CMA de autorização 

da prorrogação do prazo da empreitada de construção da Nova Variante de Cacia, até 29 de 

novembro de 2017. 

A nova Variante Rodoviária de Cacia integra-se no Plano de Pormenor desta Zona 

Industrial de Cacia representando 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, para a qualidade de vida dos residentes na zona nascente de Cacia e para a 

segurança dos automobilistas que circulam naquela zona. 

 A bom ritmo decorrem os trabalhos de construção da nova Fábrica de Papel Tissue da 

NVG, na sua primeira fase, concretizando um investimento de 121 milhões de euros (que criará 

100 novos postos de trabalho) perspetivando-se a sua entrada em funcionamento no segundo 

semestre de 2018.  

 

9. Espaço Turismo e Museus | venda de produtos 



O Executivo Municipal deliberou aprovar um novo Contrato de Consignação a celebrar 

no âmbito da venda de produtos, em consignação, na Loja do Espaço Turismo e Museus, com 

Lúcia Maria Gomes Pinto (joalharia inspirada na tradição portuguesa), apostando na promoção e 

disseminação do património cultural do Município de Aveiro. 

 

 

II – Doações de Imóveis | Escrituras Públicas 

No seguimento da deliberação da Reunião do Executivo do passado dia 09 de agosto, 

na segunda-feira dia 18 de setembro realizaram-se as escrituras públicas de doação dos 

imóveis, dos terrenos da CMA ocupados pelos equipamentos sociais das instituições em causa, 

à Associação de Melhoramentos de Eixo e ao Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de 

Fátima, salvaguardando um ónus de reversão à CMA caso as referidas instituições venham a 

abandonar os espaços. 

As escrituras de doação foram realizadas nos edifícios em causa e assinadas pelo 

Presidente da Câmara e pelos Presidentes de cada uma das Instituições envolvidas. 

Formalizou-se assim outro importante tipo de apoio da CMA às IPSS’s, resolvendo-se 

velos problemas, num trabalho desenvolvido em equipa e que vai permitir a utilização plena do 

património destas IPSS’s, nomeadamente para processos de financiamento de obras por Fundos 

Comunitários.  

 

 

III – Jornadas Europeias do Património 2017 

A Câmara Municipal de Aveiro associa-se, mais uma vez, às Jornadas Europeias do 

Património subordinadas ao tema Património e Natureza com várias atividades nos dias 22, 23 e 

24 de setembro nos Museus de Aveiro. 

Todas as atividades serão gratuitas. 

Este ano o tema nacional das Jornadas pretende chamar a atenção para a importância 

da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, mostrando como o 

património e a natureza se cruzam nas suas diferentes expressões e para a necessidade de 

preservar e valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida, para a qualificação do 

território e para o reforço de identidades.  

Neste sentido, as ações que a Câmara Municipal de Aveiro irá desenvolver terão como 

principal premissa o Património Aveirense e a Natureza. Partindo da relação umbilical entre a 



comunidade e a Ria de Aveiro, que tão bem expressa a conciliação entre património e natureza, 

no sábado, dia 23, pelas 10h00 decorre uma visita pedonal ao longo dos canais urbanos que 

terminará no Ecomuseu Marinha da Troncalhada.  

Alem desta, ocorrerão entretanto também as seguintes ações: 

A iniciativa “As casas Arte Nova e a linguagem das flores” consiste numa visita guiada 

que será desenvolvida nos dias 22 (18h00), 23 (15h30) e 24 (10h30 e 15h30) pelo Museu e 

Circuito Arte Nova. 

No Museu de Aveiro | Santa Joana terá lugar uma visita ao espólio nos dias 22 de 

setembro (10h30 e 15h30) e 23 (11h30). “Simbologia da Natureza nas Coleções do Museu de 

Aveiro” é uma viagem cujo discurso permita descodificar a mensagem simbólica da natureza na 

arte religiosa barroca, realçando o papel essencial que esta passa a ter na divulgação da fé 

cristã. 

Podem ser obtidas mais informações no Museu da Cidade através do telefone 234 406 

485 ou email museucidade@cm-aveiro.pt 

 

 

IV – Visita comentada no Museu de Aveiro | Santa Joana 

A Câmara Municipal de Aveiro promove no próximo dia 21 de setembro, quinta-feira, a 

visita comentada ao Laboratório de Conservação e Restauro do Museu de Aveiro | Santa Joana. 

Terá início pelas 18h00 com entrada livre. 

Trata-se de mais uma visita inserida no projeto “Happy Hour” que uma vez por mês 

organiza uma visita temática aos elementos expositivos existentes no Museu de Aveiro | Santa 

Joana. 

Este mês, “Happy Hour” fará uma breve introdução às suas instalações e às suas várias 

valências, dando especial enfoque à Conservação e Restauro de Cerâmica. 

Podem ser obtidas informações através do Museu de Aveiro | Santa Joana pelo telefone 

234 423 297. 

 

 

V – Exposição “Cartografía de Los Caminos: Dunhuang Y el 

Románico en la Península Ibérica” 



De 29 de setembro a 13 de outubro a Galeria da Antiga Capitania, em Aveiro, recebe a 

exposição “Cartografía de Los Caminos: Dunhuang Y el Románico en la Península Ibérica”.  

Esta exposição, através de cerca de 50 fotografias de Dunhuang e de diversos locais da 

Península Ibérica, narra a construção em imagens da linguagem simbólica do budismo e do 

cristianismo nos caminhos da peregrinação. 

Trata-se de uma organização do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro com o 

apoio da Câmara Municipal de Aveiro. Com entrada livre, a mostra poderá ser visitada de 

segunda a sexta-feira das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. 

 

 

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

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


