
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

Reunião de Câmara

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada

de 2017.  

 

1. Cais dos Pescadores de São Jacinto

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a 

empreitada do novo Cais dos Pescadores de São Jaci

(acrescidos de IVA) e um prazo de execução de

Considerando a impossibilidade de execução da totalidade do projeto antigo do Cais dos 

Pescadores para São Jacinto, por 

condições existentes no local, uma vez que foi

Municipal desenvolveu um novo projeto, com a empresa projetista 

premissa a utilização, sempre que possível, 

destinavam ao projeto anterior, minimizando assim o investimento final, estando também a ser 

desenvolvidas diligências junto do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento no atual 

quadro de Fundos Comunitários.

Com a nova infraestrutura de apoio à pesca artesanal, objetiva

competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca, aumentando a funcionalidade 

dos serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as condições de segurança da realização

da atividade. 
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de Câmara – 02 de novembro de 2017

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião

Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quinta-feira, dia

Cais dos Pescadores de São Jacinto 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a 

empreitada do novo Cais dos Pescadores de São Jacinto, pelo preço base de 345.000

(acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 180 dias. 

Considerando a impossibilidade de execução da totalidade do projeto antigo do Cais dos 

Pescadores para São Jacinto, por incompatibilidade do dimensionamento das 

condições existentes no local, uma vez que foi feito sem avaliação geotécnica

um novo projeto, com a empresa projetista Consulmar, 

, sempre que possível, dos elementos e materiais já adquiridos e que se 

destinavam ao projeto anterior, minimizando assim o investimento final, estando também a ser 

desenvolvidas diligências junto do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento no atual 

quadro de Fundos Comunitários. 

a infraestrutura de apoio à pesca artesanal, objetiva-se a potenciação da 

competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca, aumentando a funcionalidade 

dos serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as condições de segurança da realização
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de 2017 

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

dia 02 de novembro 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do concurso público para a 

nto, pelo preço base de 345.000€ 

Considerando a impossibilidade de execução da totalidade do projeto antigo do Cais dos 

incompatibilidade do dimensionamento das estruturas face às 

feito sem avaliação geotécnica, a Câmara 

Consulmar, tendo como 

eriais já adquiridos e que se 

destinavam ao projeto anterior, minimizando assim o investimento final, estando também a ser 

desenvolvidas diligências junto do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento no atual 

se a potenciação da 

competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca, aumentando a funcionalidade 

dos serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as condições de segurança da realização 



Continuamos assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, cuidando da boa conservação das infraestruturas 

existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos, 

concretizando mais investimento em São Jacinto, somado à qualificação urbana da Frente Ria 

(obra executada conjuntamente com o Polis Litoral Ria de Aveiro), à ativação do Centro de Alto 

Rendimento de Surf e ao novo acesso público ao Molhe Norte (também em projeto e a executar 

em Parceria com o Exército Português), convidando o Cidadão a usufruir de uma zona do 

Município de Aveiro com relação privilegiada com a Ria e com o Mar, fomentando o potencial 

turístico e económico que existe em São Jacinto. 

 

 

2. Substituição da comporta do Canal do Paraíso | adjudicação 

O Executivo Municipal deliberou adjudicar a empreitada para substituição da comporta 

do Canal do Paraíso à empresa Poluic – Tratamento de Águas e Efluentes Industriais, Lda. pelo 

preço de 293.052,09€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 180 dias.  

Atualmente a comporta está completamente inoperacional (mecânica e manualmente), 

permanecendo fechada mas não permitindo o controlo do nível de água nos canais uma vez que 

existe um rombo na parte inferior provocado pela corrosão dos elementos. 

 

 

3. Programa de Educação para o Empreendedorismo  

Integrada na nova Política Municipal de Apoio ao Empreendedorismo do Município de 

Aveiro e dando seguimento ao trabalho desenvolvido no ano letivo anterior, o Executivo 

Municipal deliberou aprovar as Normas de Participação do Concurso “A Tua Ideia Conta” 

(destinado ao Ensino Secundário e Profissional), a ser implementado em estreita parceria com o 

CLDS 3G, aprovar as Normas de Participação e a disponibilização de 10.000€ para o Concurso 

“Uma Ideia, Um Projeto, uma Ação” (destinado ao Ensino Básico 1.º, 2.º e 3.º Ciclos), a ser 

implementado pelo Município de Aveiro. 

 

 

4. Aquisição de parcela de terreno | Freguesia de Santa Joana 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a aquisição de uma parcela de terreno com 

área de 347,00m2 pelo valor de 14.200€, a destacar do Imóvel sito na Rua Evangelista Lima 

Vidal, na Freguesia de Santa Joana, destinando-se a mesma a integrar o domínio público 



municipal para implantação do coletor de drenagem das águas pluviais que derivam de uma 

operação urbanística (Loteamento no Lugar na Presa em Santa Joana). 

 

 

5. Representações da CMA em diversas Entidades  

Considerando o início do mandato autárquico 2017/2021, o Executivo Municipal 

deliberou aprovar a proposta do Presidente da Câmara Municipal para as representações da 

CMA em diversas Entidades, as quais se identificam de seguida: 

 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIO DO CARVOEIRO-VOUGA 

Assembleia Intermunicipal: 

Presidente José Agostinho Ribau Esteves; 

Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola; 

Vereador João Filipe Andrade Machado. 

 

PDA - PARQUE DESPORTIVO DE AVEIRO, S.A. 

Assembleia-geral: Vereadora Maria do Rosário Lopes Carvalho; 

Conselho de Administração: Presidente José Agostinho Ribau Esteves. 

 

FUNDAÇÃO ANTÓNIO PASCOAL 

Representante: Vereador Luís Miguel Capão Filipe. 

 

RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO 

Conselho Estratégico: Vereadora Ana Rita Félix de Carvalho.  

 

TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL 

Representante: Vereador Luís Miguel Capão Filipe. 

 

ASSOCIAÇÃO MUSICAL DAS BEIRAS 

Representante: Vereador Luís Miguel Capão Filipe. 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE AVEIRO 

Representante: Maria do Rosário Lopes Carvalho. 

 



COMARCA DO BAIXO VOUGA 

Conselho Geral: Presidente José Agostinho Ribau Esteves. 

 

FUNDAÇÃO GRAÇA GONÇALVES 

Representante: Luís Miguel Capão Filipe. 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Representante: Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola. 

 

LUSITÂNIAGÁS, S.A. 

Representante: Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola. 

 

MATADOUROS DA BEIRA LITORAL 

Representante: Vereador Jorge Manuel Mengo Ratola. 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO 

Representante: João Filipe Andrade Machado. 

 

AVEIRO POLIS - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM AVEIRO 

Conselho de Administração: Presidente José Agostinho Ribau Esteves. 

 

ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO 

Representante: Vereadora Ana Rita Félix de Carvalho.  

 

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Representante: Presidente José Agostinho Ribau Esteves. 

 

 

O Executivo Municipal deliberou também aprovar a proposta a apresentar à 

Assembleia Municipal para representante do Município no CONSELHO DA COMUNIDADE DO 

AGRUPAMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE DO BAIXO VOUGA: Vereador Luís Miguel Capão Filipe. 

 

 

 



 

6. Representação da CMA nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas  

O Executivo Municipal deliberou aprovar a representação da Câmara Municipal de 

Aveiro nos vários Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e do Conservatório de 

Música de Aveiro Calouste Gulbenkian pelo Dr. Rogério Carlos (Adjunto do Presidente da CMA), 

pela Doutora Celeste Madaíl (Chefe da Divisão de Educação e Desporto) e pela Dra. Darlene 

Ávila (Técnica Superior da Divisão de Educação e Desporto).  

Sempre que os assuntos o justifiquem, o Presidente da CMA participará nas referidas 

reuniões dos Conselhos Gerais, substituindo um dos três representantes. 

 

 

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

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


