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1. - INTRODUÇÃO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
__________________________________________________________________________________
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Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal de Aveiro,
Nos termos do legalmente previsto, submeto à vossa apreciação o Relatório de Gestão da
Câmara Municipal de Aveiro, relativo ao ano 2006.
O documento contextualiza-se no quadro do prolongado período de estagnação económica
nacional, atende à limitação de transferências financeiras para as Autarquias imposta pelo
esforço de redução do défice orçamental do Estado e não descura a relação com a necessidade
de honrar uma lista avultada de compromissos municipais, precedentes, que desencorajariam
novos investimentos.
Os constrangimentos financeiros impuseram selectividade nas opções e aperfeiçoaram o sentido
de prioridade nos projectos municipais em 2006, em ordem ao respeito pela liberdade políticoeconómica que as gerações vindouras de aveirenses terão o direito de usufruir no seu tempo
futuro de governação concelhia.
O decoro para com o numeroso lote de credores do Município e a racionalização financeira
introduzida no modelo de gestão e de desenvolvimento sustentado não subtraíram ambição à
Autarquia, conforme no-lo demonstram o conjunto de actividades que destacamos para que a
posteridade dos factos faça justiça a estas palavras.
A Câmara Municipal deliberou adjudicar a empreitada que visa construir a Pista Olímpica de
Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe, um velho desejo de Aveiro, que as novas
dificuldades colocadas pelo Poder Central não adiaram. O turismo, o desporto, o lazer, a
agricultura, vão beneficiar, num projecto integrado, deste equipamento estratégico para o
desenvolvimento local. Ambicionamos que em 2008 a empreitada esteja concluída e uma nova
centralidade lúdica e desportiva valorize a vida dos aveirenses e constitua uma mais valia para
Aveiro, para a Região e para o país. Recorde-se que esta pista terá condições, como nenhuma
outra, em Portugal, para a prática competitiva do remo.
Aveiro conheceu em 2006 três importantes intervenções que favorecem a vivência do território
e a convivialidade interpessoal: o renovado Mercado Municipal Manuel Firmino, a ponte pedonal
circular no Canal de São Roque e o início da requalificação urbanística do Cais do Cojo,
entretanto já concluída.
Com a extinção da AveiroPolis, assumiu a Autarquia a responsabilidade de executar outras três
operações fundamentais para a requalificação da zona da antiga Lota: a construção do Centro
Interpretativo e Ambiental, a consolidação dos Limites da Plataforma da Antiga Lota e a
Concepção e Construção da Ponte Viária sobre o Canal das Pirâmides junto à Eclusa.
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Cumprindo um compromisso eleitoral, o Executivo Camarário aprovou as reduções aos valores de
algumas das taxas, tarifas e preços não urbanísticos, aliviando parte desses custos que recaem
sobre os munícipes. A estas alterações, as mais prementes no quadro de equilíbrio e de justiça
na fiscalidade municipal, seguir-se-á uma reavaliação global das tabelas, incluindo das taxas
urbanísticas.
A Revisão do Plano Director Municipal (PDM) está a proceder-se de uma forma participativa,
envolvendo no seu processo os agentes com competências, responsabilidades e interesses no uso
e gestão do território. Neste sentido, a Câmara Municipal de Aveiro tem promovido o diálogo
com os Presidentes das Juntas de Freguesia, com o intuito de lhes apresentar os objectivos da
revisão do PDM e, ao mesmo tempo, analisar as principais condicionantes e potencialidades de
cada uma, procurando mostrar uma visão integrada destas no território concelhio.
Para aprofundar o processo de planeamento e cumprir com uma obrigação legal a Câmara
Municipal decidiu proceder à abertura de um período complementar de Discussão Pública do
Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro, desejando, assim, contribuir para a valorização e a
qualificação do modelo urbano aveirense.
No sentido de procurar contactar mais proximamente com os problemas de cada comunidade, o
executivo realizou, durante o ano 2006, Reuniões de Câmara distribuídas pelas catorze
Freguesias do Concelho. Estas reuniões semanais, mesmo aquelas que se consideram privadas,
foram precedidas de um período aberto à participação dos cidadãos e das instituições o que
constituiu mais uma privilegiada oportunidade de contacto com as principais preocupações e
ambições das nossas populações.
Também esta ocasião foi aproveitada pelo executivo para percorrer e sentir as Freguesias,
identificar e apontar a resolução de problemas pendentes e o planeamento e a execução de
obras e de projectos que qualificam a vida da nossa comunidade.
Na óptica do reforço de proximidade e do esforço de cooperação autárquicos, o executivo
prosseguiu com o plano de reuniões mensais com os Senhores Presidentes das Juntas de
Freguesia. Estes encontros, bastante profícuos, têm contribuído para o tratamento de
problemas comuns, a articulação de actividades entre a Câmara Municipal e as Juntas de
Freguesia e o intercâmbio de experiências e programação de iniciativas conjuntas.
A Praia de S. Jacinto hasteou pela primeira vez a Bandeira Azul, galardão europeu que assinala a
qualidade e a segurança balneares da única praia do Concelho de Aveiro. A Candidatura
apresentada pelo Município cumpriu os critérios estabelecidos para a obtenção deste símbolo

Pág. 5

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

internacional, nomeadamente, o da qualidade da água, o da informação e educação ambiental,
o da gestão ambiental e o da segurança e serviço de assistência aos banhistas.
Esta praia foi também considerada “Praia Acessível” e ergueu a respectiva bandeira, pois
satisfez os critérios que permitiram aos cidadãos de mobilidade condicionada os meios de
acessibilidade à sua fruição.
A época balnear em S. Jacinto foi valorizada pelo que Aveiro possui agora mais uma forte razão
para se afirmar como destino turístico e detém mais um instrumento de afirmação para o
desenvolvimento económico e social da comunidade da Freguesia de S. Jacinto.
Activou esta Autarquia o Gabinete Técnico Florestal, com a principal missão de elaborar o Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, apoiar a criação de Zonas de Intervenção
Florestal e promover candidaturas a programas de formação e voluntariado para intervir na
valorização e defesa das áreas florestais.
Este foi também o ano de conclusão da Carta Educativa do Município de Aveiro. Estão reunidas
as condições para concretizar a estratégia delineada para dotar Aveiro de um parque escolar há
muito reclamado e legitimamente merecido pela nossa comunidade. Entendemos este passo
como decisivo para alcançar o patamar de desenvolvimento que nos posicione nos cimeiros
lugares da excelência na Educação.
No âmbito da Acção Social, destacam-se as várias candidaturas apresentadas pelas IPSS do
Concelho ao PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, que
decorreram da orientação e da emissão de pareceres do Conselho Local de Acção Social. Esta
metodologia que favorece a articulação de políticas sociais em rede e dinamiza a resposta
racional aos casos concretos a que urge responder, gerou a aprovação de muitas das propostas
apresentadas. No reconhecimento da importância da resposta social que estes equipamentos
proporcionam, a Autarquia elaborou, neste âmbito, projectos de arquitectura e doou os terrenos
necessários, viabilizando o desenvolvimento que nesta área se pretende.
O Município de Aveiro promoveu o programa Sorria – Jornadas da Ria de Aveiro. Durante um mês
realizou-se um conjunto de iniciativas que procurou expor as potencialidades lagunares e
demonstrar como melhor podem ser geridas e exploradas.
Estas Jornadas aprofundaram a convicção de que é preciso unir todos aqueles que trabalham,
pesquisam, vivem e dirigem a Ria de Aveiro, procurando conciliar interesses e apoiar as boas
ideias.
Conseguiu a Câmara de Aveiro suscitar o debate e ambicionou concertar medidas e políticas
tendentes ao desenvolvimento sustentado da Ria de Aveiro.
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A realização do Europeu de Sub’21 em Aveiro foi um êxito. Cerca de 50.000 mil espectadores
sentaram-se nas bancadas nos quatro jogos disputados no Estádio Municipal de Aveiro - “Mário
Duarte”, número que constituiu a maior adesão de público aos estádios deste Europeu, sem que
a Selecção Nacional Portuguesa aqui tivesse jogado. A participação dos aveirenses no evento foi
massiva, revelando dentro e fora do recinto de jogos, nas zonas de diversão organizadas para o
evento, o entusiasmo e o desportivismo que os distinguem e consolidando a imagem hospitaleira
característica da nossa urbe.
O ano de 2006 viu nascer a Revista Municipal de Cultura “Pontes&Vírgulas”, meio que reforça a
comunicação cultural no Município, e que, conjuntamente com a Agenda Cultural e o Boletim
Cultural, contribui para reforçar a aproximação entre produtores, promotores e públicos
culturais, servindo a defesa dos traços identitários da comunidade aveirense e abrindo páginas
de acolhimento ao universo artístico.
Surgiu em Aveiro, por iniciativa da Câmara Municipal, a Rede Nacional de Municípios Arte Nova,
que visa preservar e divulgar os imóveis e demais bens criados pelos autores deste movimento
estético. A Aveiro juntam-se os Municípios de Ílhavo, Caldas da Rainha, Cascais, Espinho,
Figueira-da-Foz, Leiria, Lisboa, Loures, Porto e Vila Real.
As parcerias e as partilhas de experiências entre estas autarquias reforçam a protecção e a
valorização de um património que se deseja reabilitado e emblemático no nosso Concelho.
A Autarquia oficializou com o Instituto das Artes e com a Universidade de Aveiro a recepção de
um acervo de arte contemporânea, composto essencialmente por pinturas, mas que inclui
também fotografia e escultura e integra obras de alguns dos mais consagrados modernistas
portugueses, como Vieira da Silva, Almada Negreiros, Nuno Calvet, Paulo Ossião, Manuel
Cargaleiro, entre outros.
A exibição museológica deste espólio vai facilitar aos aveirenses e ao público em geral o
contacto com a cultura cosmopolita contemporânea e constitui mais um excelente motivo para
que Aveiro apareça no mapa turístico e cultural português e internacional.
É nossa convicção que a divulgação deste património induzirá novas atitudes artísticas, de
fruição e de estudo da arte, pelo que o seu efeito multiplicador no domínio criativo e
pedagógico deve ser, desde já, considerado e assinalado.
Esta Colecção marcou também a reabertura do emblemático edifício da antiga estação de
Caminhos de Ferro. Este é um relevante imóvel da arquitectura de Aveiro e da sua azulejaria, e
de agora em diante, nobilita-se como estação de partida para a viagem por um acervo de
tesouros nacionais, pictóricos e escultóricos, e como ponto de chegada no enriquecimento de
espírito dos visitantes que se interrogam e inquietam com a interpelação das telas e das formas.
Um edifício a que a Câmara e a Refer recomeçaram a dotar de conteúdos e a que saberão abrir
as portas para a Avenida da contemporaneidade, emitindo o bilhete para o futuro.
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A Bienal de Arte Contemporânea, por sua vez, resultou de uma co-organização com o Círculo
Experimental de Artistas Plásticos – AveiroArte, e procura incentivar as novas tendências
criativas, fazendo emergir valores e conceitos artísticos que valorizem a produção e a fruição
artísticas.
A Bienal surge em complementaridade com a criação da Avenida de Arte Contemporânea e
comportou um programa multidisciplinar, com concertos, teatro, entre outros eventos.
O Município de Aveiro comemorou os 30 anos do Poder Local democrático, assinalando a
realização das primeiras eleições autárquicas livres, que decorreram no dia 12 de Dezembro de
1976. Esta iniciativa ambicionou homenagear os primeiros autarcas eleitos no Município pelo
contributo dado para a consolidação local da vida democrática, pela coragem manifestada na
assumpção de convicções numa época de fremente agitação ideológica e pelo serviço prestado
ao desenvolvimento do Concelho de Aveiro aceitando e desempenhando os lugares para que
foram eleitos.
O Município apresentou uma nova imagem de marca com o recurso ao grafismo e à simbologia
modernos e atraentes, ligando ao futuro os valores da tradição e da afirmação aveirenses.
A criação desta imagem de marca cumpre uma primeira etapa na estratégia de marketing que
visa reforçar a competitividade de Aveiro e é particularmente feliz por transmitir com
assinalável bom gosto a síntese dos traços da identidade aveirense: o predomínio do elemento
natural “água” percebido na fluidez e na flexibilidade das letras, o nosso barco moliceiro e o
desenho orbital que se associa ao espírito e à filosofia da inovação que pretendemos para
Aveiro.
A situação das finanças municipais conheceu um desenvolvimento favorável. O registo positivo
do Resultado Líquido do Exercício de 2006 na ordem dos 5.961.927,59€ assim o demonstra. Por
sua vez, os resultados correntes cujo valor se situou nos 5.860.215,87€ confirmam a tendência
de optimização dos recursos disponíveis, com consequência na melhoria da prestação de
serviços aos Munícipes.
A preocupação central com os cidadãos e com o orçamento das famílias pesou na decisão de
reduzir o valor do Imposto Municipal de Imóveis. Essa redução não se reflectiu na receita da
cobrança deste imposto em 2006 que atingiu 18.574.583 €, quando a de 2005 se cifrara em
17.933.418,37 €.
Também o incentivo ao desenvolvimento económico e ao emprego pretendido com a diminuição
da Derrama não significou perda de receita em 2006, arrecadando o Município 3.745.789,32 €,
sendo que a que foi obtida em 2005 se situou nos 3.566.642,07 €.
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A redução do endividamento de Médio e Longo Prazo verificada em 2006 afirma o princípio da
protecção das finanças municipais a que nos obrigamos, impelindo à redução do capital em
dívida e assim diminuindo os custos da dívida, dado o sucessivo aumento da taxa de juro
bancária.
O esforço do Município em 2006 foi concretizado sem que as despesas com o pessoal do quadro
atingissem sequer os 50% previstos na lei e sem que as despesas com o pessoal além do quadro
se superiorizassem a um quinto do valor legalmente autorizado.
O Município vem consolidando a inversão de uma situação financeira desequilibrada, sem que o
rigor proposto postergue a dimensão social, cultural, educativa, entre outras tão importantes
para a qualidade de vida dos aveirenses, e reforçando a aposta em projectos estruturantes para
o desenvolvimento estratégico de Aveiro.
Aveiro, 11 de Abril de 2007
O Presidente da Câmara Municipal

Élio Manuel Delgado da Maia
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2. - O EXECUTIVO MUNICIPAL
COMPOSIÇÃO E PELOUROS
__________________________________________________________________________________
Durante o ano de 2006, a composição e distribuição de tarefas pelos membros da Câmara
Municipal operou-se da seguinte forma:
Ö PRESIDENTE, DR. ÉLIO MANUEL DELGADO DA MAIA
•

Planeamento ; Obras Municipais

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 VICE-PRESIDENTE, 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. 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. EDUARDO ELÍSIO PERALTA FEIO - Sem tarefas especificas atribuidas.
Ö VEREADORA, DR.ª MARÍLIA F. CORREIA MARTINS - Sem tarefas especificas atribuidas.
Ö VEREADOR, DR. PEDRO MANUEL RIBEIRO DA SILVA - Sem tarefas especificas atribuidas.
Ö VEREADOR, DR. NUNO MANUEL MARQUES PEREIRA - Sem tarefas especificas atribuidas.

Pág. 11

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Desempenharam ainda as funções de Vereadores, sem tarefas especificas atribuídas e em
substituição de Vereadores ausentes ou com mandato suspenso, os seguintes:
Ö VEREADOR, DR. ANTÓNIO ROCHA ANDRADE;
Ö VEREADORA, DRA. MARGARIDA DIAS FERREIRA.
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3. - ESTRUTURA ORGÂNICA E RECURSOS HUMANOS
3.1. - UNIDADES ORGÂNICAS
__________________________________________________________________________________
No ano de 2006, o funcionamento dos serviços da Câmara Municipal decorreu no âmbito da
estrutura já aprovada em 2004, constante do Regulamento Orgânico publicado na II Série do
Diário da República, apêndice n.º 40, n.º 79, de 2 de Abril de 2004, composta pelos
Departamentos e Divisões a seguir indicados:
GABINETE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
Chefe do Gabinete (equiparado a Chefe de Divisão) – Dr.ª Olga Matos
(Nomeada 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 ADMINISTRATIVO E PESSOAL
Director de Departamento - Lugar Vago
DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL
Chefe de Divisão - Lugar Vago
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Chefe de Divisão - Dr.ª Carmen da Conceição Santos
(Nomeada 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 RECURSOS HUMANOS
Chefe de Divisão - Dr.ª Joana Filipa Santos Veiga de Oliveira
(Nomeada 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).
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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 02/04, de 15 de Janeiro,conjugado com o artigo 9º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril).
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 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 15º do
Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Chefe de Divisão - Dr.ª Maria Madalena Pinto Pereira Andias
(Nomeada 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 PARTIMÓNIO MÓVEL
Chefe de Divisão - Dr. Ricardo Pnto Torrão
(Nomeado 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).
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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 - Dr. Paulo Dinis Maranhão Mesquita
(Nomeado em Comissão de Serviço nos termos do n.º 3 do artigo 21º da Lei n.º 02/2004, de 15
de Janeiro, e no artigo 15º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril)
DIVISÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Chefe de Divisão - Dr. Mário Nogueira Martinho
(Nomeado 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)
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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).
DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS
Chefe de Divisão - Eng.º António Joaquim da Lima Correia Pinto
(Nomeado 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 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
(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 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
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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)
DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
Chefe de Divisão - Dr. João Albertino Matos P. Marújo
(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 DO CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS
Chefe de Divisão – Ana Margarida Perrolas Oliveira e Silva
(Nomeada 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 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
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(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 - Dr. Paulo Jorge Marques Almeida
(Nomeado 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 HABITAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL
Director de Departamento - Lugar vago
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 Francisco Manuel Cruz Gonçalves da Costa
(Nomeado 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 SERVIÇOS GERAIS
Chefe de Divisão - Eng.º Paulo Carlos Campos
(Nomeado 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 PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES
Chefe de Divisão – Eng. Maria Enói Natividade de Oliveira Rocha
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(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 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 - Eng.ª Ana Margarida Rodrigues Cunha
(Nomeada 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 MERCADOS E FEIRAS
Chefe de Divisão -Lugar vago
DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL E PROTECÇÃO CIVIL
Director de Departamento - Comissário, Fernando João Vieira Lopes
(Nomeado 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 POLICIA MUNICIPAL
Chefe de Divisão - Dr.ª Ana Palmira Gaspar Albino Campos Cruz
(Nomeada 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 - Lugar vago.
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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 33.948.197,90 €, o limite legal para as despesas
com o pessoal do quadro era de 20.368.918,74 € e de pessoal além do quadro era de
5.092.229,69 €. As despesas realizadas em 2006 cifraram-se apenas, respectivamente, em cerca
de 8.404.470,58 € e de 922.302,37 €.

3.3. - SECÇÃO DE CANTINA
__________________________________________________________________________________
Durante o ano de 2006, a secção de cantina serviu 11.258 refeições, aos seguintes grupos de
utentes: subsidiados, crianças, funcionários e familiares e SOFE – Finanças.
A nível de serviços requisitados pela C.M.A (Presidente e Vereadores) relativo a beberetes e
outro tipo de serviços idênticos, foi atingido o valor de 22.552,55€.
A despesa total correspondente a estes serviços ascendeu a 61.058,78€. No quadro seguinte
explicita-se a evolução mensal desta despesa, comparativamente com os anos anteriores.
MAPA COMPARTIVO DOS GASTOS MENSAIS
(anos 2002/2003/2004/2005/2006)

2002

2003

2004

2005

2006

16.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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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 2006 com 4 Juristas e um Jurista
em Estágio Profissional)
CONSULTADORIA
•

INFORMAÇÕES JURÍDICAS / PARECERES: 1027

•

MINUTAS DE OFÍCIOS: 392

•

PROTOCOLOS – 25:
o

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Aveiro e ASPEA Associação Portuguesa de Educação Ambiental, no âmbito da “Agenda21 Escolar de
Aveiro”;

o

Protocolo entre Município de Aveiro e a MACROPEÇAS – Recuperação Mecânica,
Lda./Desmantelamento de V.F.V. sobre encaminhamento e desmantelamento de
Veículos em Fim de Vida

o

Protocolo entre o Município de Aveiro e o Instituto Português de Museus sobre o
POC/Projecto “Criar Comunidades à volta do Património - Viagem no Tempo

o

Protocolo entre o Município de Aveiro e a Região de Turismo da Rota da Luz sobre o
POC/Projecto “Criar Comunidades à volta do Património - Viagem no Tempo;

o

Protocolo entre o Município de Aveiro e o Teatro Aveirense, Lda., o Instituto Português
do Património Arquitectónico, a Universidade de Aveiro e a Fundação João Jacinto

Magalhães, sobre o POC/Projecto “Criar Comunidades à volta do Património Viagem no Tempo”;
o

Protocolo entre o Município e a Associação Humaniarte sobre a concretização do
Projecto “Espaço +”.

o

Uso de Pré-fabricados de instalações sanitárias, nos Ervideiros, no âmbito do
Projecto “Senda Gitana”, promovido pela Cáritas Diocesana de Aveiro;

o

Minuta-tipo de contratualização com Mecenas da Revista Municipal de Cultura;

o

Protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação ADAV;
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o

Protocolo a celebrar com a “Ecoria- Empresa Turistica da Ria de Aveiro, Ld.ª” com
vista à colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro nas visitas ao
Ecomuseu/Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada;

o

Protocolo a celebrar com a Associação Musical as Beiras;

o

Protocolo de Colaboração apresentado pelo IPPAR quanto à musealização da Igreja
das Carmelitas e casa anexa (Património Divisão de Museus e Património Histórico);

o

Protocolo de Cedência de Utilização celebrado entre o Município de Aveiro e o Clube
dos Galitos de Aveiro

o

Protocolo de cedência de utilização celebrado com a Escola EB 2/3 de Aradas;

o

Protocolo de cedência de utilização a celebrar com a Escola Secundária Dr. Jaime
Magalhães Lima, sobre utilização dos pavilhões desportivos;

o

Protocolo a celebrar entre Associação de Artesãos da Região de Aveiro “A Barrica” e
a C.M.A para cedência de instalações e apoio financeiro

o

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Escola
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima para realização de Estágios;

o

Protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a FAPAS (Fundo para a Protecção de
Animais Selvagens);

o

Protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Escola Superior de Educação de
Bragança;

o

Protocolo entre a CMA e a ACA sobre iluminações de Natal;

o

Adenda ao Protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a IPSS Florinhas do
Vouga;

o

Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Grupo Cénico Cantares
da Ria – Aveiro;

o

Elaboração da minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Aveiro, a Fundação João Jacinto de Magalhães e a Universidade de Aveiro, no
âmbito do Projecto Centro de Ciência Viva;

o

Protocolo de Colaboração apresentado pelo IPLB (Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas) relativo ao projecto Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas
(RCBP).

•

CONTRATOS PROGRAMA - 9:
o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo da Colectividade Popular de
Cacia (2005/2006);

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo do Futebol Clube do BomSucesso (2005/2006);

o

Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Clube dos
Galitos;
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o

Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Sport Club
Beira- Mar

o

Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Alavarium;

o

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo (2005/2006) a celebrar com o
Futebol Clube do Bom-Sucesso;

o

Adenda ao Contrato-Programa em vigor entre o Município de Aveiro e a
“Moveaveiro”;

o

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, a celebrar com o Clube do Povo
de Esgueira, para financiar a realização de trabalhos de estabilização do talude
envolvente ao Pavilhão;

o

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município de
Aveiro e o Clube do Povo de Esgueira.

•

REGULAMENTOS - 13:
o

Projecto de Regulamento do Estacionamento de Duração Limitada do Município de
Aveiro;

o

Projecto de Regulamento da Feira de Março;

o

Projecto de Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais do Município de Aveiro;

o

Projecto de Regulamento Municipal de Fixação de Jovens Casais em Freguesias do
Concelho de Aveiro;

o

Normas de Funcionamento e Condições de Utilização das Galerias Municipais de
Aveiro;

o

Regulamento Eleitoral da FENESAL;

o

Revisão do Regulamento de Funcionamento da Comissão Consultiva do Património
Edificado

o

Regulamento Municipal para Atribuição e Funcionamento dos Transportes Escolares
do Município de Aveiro e introdução de diversas alterações;

o

Regulamento de Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem
do Município de Aveiro;

o

Regulamento Interno do novo Mercado Manuel Firmino;

o

Compilação das Condições de Atribuição do Distintivo Especial do Cartão de
Residente.

o

Projecto de Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Concelho
de Aveiro;

o

Proposta de Revisão do Regulamento de Taxas Urbanísticas do Município de Aveiro
(em parceria com outras unidades orgânicas).
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•

CONTRATOS ESPECÍFICOS DIVERSOS- 10:
o

Contrato ao abrigo do Estatuto do Mecenato com a Empresa CIN – Corporação
Industrial do Norte, S.A. a propósito da requalificação da Praça do Peixe (Cais dos
Botirões e Cais dos Mercanteis);

o

Contrato de comodato de retábulo em talha dourada da Capela da Quinta da
Condessa, em Taboeira;

o

Contrato de Cedência e Utilização do Espaço no âmbito do Projecto Ria- Criação e
Dinamização de Espaços Ludico-Pedagógicos;

o

Contrato de arrendamento a celebrar com a Associação de Cultura e Assistência dos
Serventuários Administrativos do Distrito de Aveiro, também designada ACASA;

o

Contrato de comodato entre o Município de Aveiro e o Clube dos Galitos de Aveiro;

o

Contrato de comodato a celebrar com a Associação de Atletismo de Aveiro;

o

Contrato de depósito entre o Município de Aveiro e os empreiteiros Cosrosa/Imofixa
sobre execução de um arruamento comum;

o

Contrato de comodato de retábulo entre Município de Aveiro e o Padre Joaquim
Martins, em representação da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Esgueira;

o

Contrato de Comodato de espaços da Casa Municipal da Cultura Edifício Fernando
Távora, celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Ordem dos Arquitectos –
Núcleo de Aveiro;

o

Contrato de Comodato da ETAR de Montes de Azurva, celebrado entre a Câmara
Municipal de Aveiro e o a Associação Sócio- Cultural – Projecto Azurva.

•

PROCESSOS DE SINDICÂNCIA, DE AVERIGUAÇÕES, DE INQUÉRITO E DISCIPLINARES - 12
o

Inquérito – 4;

o

Averiguações: 1

o

Disciplinares – 7 (três concluídos e quatro em tramitação).
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CONTENCIOSO

o

CONTENCIOSO INTERNO (da responsabilidade das Juristas do Departamento
Jurídico):

Contencioso Interno (realizado pelas Juristas do DJ)
Tribunal Administrativo e Fiscal
N.º

Tipo de

Processo

Processo

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

Citação a 12/12/01; contestação a 30/1/02;
notif. p/ alegações a 19/3/02; Alegações da
contra-parte a 8/5/02; a 9/12/02 notif.
sentença q rejeitou o recurso (favorável à
Rec. Cont.
900/2001 –

Anulação/Recu

6973/03

rso
Jurisdicional

Trib. Adm.

Rec: Jaime dos Anjos

SMA – acto recorrido incidiu sb Rec.

CMA); a 17/12/02 notif. de q o recorrente

Hier. Da deliberação do CA dos SMA

interpôs Recurso Jurisdicional de agravo; a

Círculo

Ferreira

de 5/4/2000 – problemas de

23/1/03 notif. da Admissão do Recurso; no

Coimbra/TCA

Recª: CMA

aplicação do DL nº 498/88 de 19/11

dia 14/04/03 o TACC informou da remessa

à carreira de agente único

dos autos ao TCA; a 21/4/03 notif. das
alegações do recorrente; a 14/12/04 notif.
do Acórdão q ordenou a baixa do processo ao
TACC p/ ser apreciado o objecto do recurso;
aguarda ulteriores trâmites.

Pedido de execução de sentença

145/02

Rec. Cont.

Círculo

Anulação

Coimbra

Rec: José Almeida Nunes STAL
Recª: CMA

proferida no TACC em 16/10/03:
recebimento de retribuições entre
12/12/01 e 24/6/02 + juros e
reposição subsídio de férias e de
Natal

A DRH cumpriu a sentença em diferentes
moldes (não abonou essas retribuições); Em
17/5/06 notificação da sentença que julgou
improcedente a acção, absolvendo a CMA do
pedido
Em 13/12/04 a CMA foi notificada do Acórdão
do Supremo Trib. Adm. que negou
provimento à recorrente; Em 31/01/05 foi
apresentado Pedido de Reforma do Acórdão

RCA 411/02;

Rec. Cont.

Rec. Jurisd.

Anulação; Rec.

450/04

Jurisdicional

Rec: Igreja Metodista
TACC/STA

pela Recorrente tendo sido enviada resposta

Wesleyana

p/ o Tribunal em 04/02/2005. Em 17/5/05

Recª: CMA

Acórdão a desatender a arguição de nulidade;
em 9/6/05 notif. de interposição de recurso
p/ trib. Constitucional; a 30/09/05 notif. da
sentença q determinou não tomar
conhecimento do objecto do recurso.
No âmbito da execução do Acórdão

264-A/02

Execução de
sentença

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Coimbra

Exequente: Cláudio Rafael

antecedente, o exequente foi

de Oliveira Moreira;

integrado no quadro da CMA com

Executado: Presidente da

dispensa de estágio. Vem agora

CMA

pedir q os efeitos retroajam a
30/6/2000

Citação a 9/6/06; remessa ao V. Jorge Greno
p/ decisão sb contestação; após despacho
superior, contestação a 30/6/06; a 21/7/06
notif. de req. do exequente; a 17/11/06
notif. do trib. a solicitar elementos;
Citação a 28/5/02; Contestação a 8/7/02;
alegações do recorrente a 7/1/03; a 22/5/03

266/02 –
25/04

Despacho recorrido: do Sr. P. de

notif. Sentença q rejeitou o recurso

Rec: Joaquim Manuel Dias

29/1/02 q exonerou de funções o

(favorável ao recorrido P.); a 1/7/03 notif.

Coimbra -

Carvalhal

recorrente (classificação de serviço

de admissão de recurso jurisdicional; a

TCAN

Recª: CMA

q obstou à conversão de nomeação

3/10/03 notif. das alegações; a 2/12/03

provisória em definitiva)

notif. despacho do juiz do TACC a manter a

Rec. Cont.

T. Círculo

Anulação – Rec.
Jurisdicional

sentença; despacho Juiz do TACC sobre
manutenção da decisão recorrida; em
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28/04/04 notif. de que os autos foram
remetidos TCA Norte; a 21/2/05 notif. do
Acórdão q ordenou a baixa dos autos à 1ª
instância p/ prosseguir os seus trâmites.

Recurso interposto pelo MP contra
o despacho da CMA q licenciou a

516/03;
516/03-A

Citação a 18/8/03; Contestação a 30/9/03; a

“Martins & Almeida, Imóveis, Lda”

3/3/05 sentença q declarou a nulidade do

a construção dum edifício de

despacho recorrido, tendo sido remetida ao

habitação colectiva multifamiliar

P. por despacho do DJ de 4/3/06; aposto

(alvará nº 206/02 (proc. de obras nº

despacho do P. sb o mesmo, foi elaborada a

783/98). A sentença considerou o

Infª nº 198/DCC/05 de 18/3/05; remetido o

Rec: Magistrado do

acto nulo. Na execução José

proc. ao DGUOP p/ averiguar da

Trib. Adm.

Ministério Público;

Martins Dias vem peticionar q a

regularização da situação; a 4/1/06 pedido

Anulação -

Círculo

Recª: CMA – Exequente: José

CMA, no prazo de 30 dias, profira

do IGAT sb as medidas adoptadas p/

Execução

Coimbra

António Martins Dias;

novo despacho q revogue o

reposição da legalidade, q deu origem à infª

Rec. Cont.

Executado: CMA

despacho anulado e o alvará de

nº 130/06 deste DJ; a 15/2/06 expedição de

construção emitido + sanção penal

ofícios ao IGAT e José Martins Dias; a 31/3/06

compulsória diária de €500 até q

notif. interposição de execução por José

seja proferido esse despacho +

Martins Dias; a 4/4/06 notif. p/ nova

declaração de nulidade dos actos

contestação face a nova petição apresentada

de constituição de propriedade

pelo Exequente; a 11/4/06 remessa de

horizontal sb o prédio q querem ver

contestação à execução

demolido
Despacho recorrido do P. de 5/9/03
q ordenou a execução de obras
demolição e conservação (proc.
964/03

Rec. Cont.

Círculo

Anulação

Coimbra

Rec: Nídia Maria Coimbra

obras 303/89), na parte em q

Sousa Lamas

indicava aos senhorios a

Recª: CMA

necessidade de concertarem uma
solução de realojamento dos
arrendatários enqto durassem as
obras

Citação em 16/2/04; Contestação a 2/04/04;
a 10/7/06 notif. despacho saneador e p/
apresentação de alegações em 30 dias; a
10/7/06 pedido de Infª à Div. Hab. Social; a
27/7/06 envio das n/ alegações; a 7/9/06
notif. das Alegações dos recorrentes; a
17/11/06 notif. da sentença q julgou extinta
a lide p/ inutilidade superveniente.
Citação a 1/4/04; remessa à Directora
DGUOP a 2/4/04; a 11/4/05 notif. p/ junção

664/03

Rec. Cont.
Anulação

Despacho recorrido de 9/5/03 q

do PA; a 25/5/05 apresentação PA em Trib.;

Trib. Adm. e

Rec: Santo António Parque,

indeferiu pedido de licenciamento

a 7/7/06 notif. p/ alegações; a 28/7/06

Fiscal de

Hotelaria e Turismo; Recº:

de demolição e construção de hotel

apresentação das nossas alegações; a

Coimbra

Directora do DGUOP

junto ao convento de Stº António e

12/9/06 notif. alegações do recorrente; a

Capela de S. Francisco

7/11/06 notif. do adv. do recorrente a dar a
conhecer a sua pronuncia sb a excepção de
ilegitimidade passiva;
Citação em 16/7/03; a 18/7/03 remessa ao
Sr. P. p/ indicar decisão (contestação ou
revogação do acto impugnado); a 9/12/03

399/03

Rec. Cont.

Círculo

Anulação

Coimbra

Rec: José Manuel Barbosa
dos Santos
Recª: CMA

Impugnação dum acto tácito de

notif. de confessados os factos face à

indeferimento dum Rec.

ausência de contestação; a 15/12/03 Infª

Hierárquico q requeria a anulação

562/DJ/03 informando q face à falta de

do despacho q determinou a sua

resposta ao pedido em 18/7/03, não foi

cessação de funções, por a

emitida qualquer revogação nem elaborada

classificação de serviço ter obstado

contestação; Em cumprimento de despacho

à conversão da nomeação

superior de 26/12/03 envio em 3/05/04 do

provisória em definitiva.

processo administrativo para cumprimento do
solicitado pelo Tribunal; em 30/12/03
apresentação de nossas Alegações; a 3/5/04
remessa do PA; Aguarda decisão.
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Citação do pedido de inexecução a 6/5/04;
Resposta apresentada a 19/5/04; a 6/12/04
nova notificação de reqº a peticionar a
nulidade dos actos materiais entretanto
praticados em cumprimento da sentença;
face a novo reqº é apresentada a 21/03/05
nova pronúncia da CMA dando conta dos actos
RCA – Acção
345/01 – 345-

Especial por

A/01

Inexecução
Sentença

Tribunal Adm.

Req:Diamantina Bonito

Círculo

Machado Galacho

Coimbra

Reqª: CMA

Está em causa a execução da

materiais de execução da sentença

sentença proferida no RCA 345/01,

entretanto praticados (concurso); a 21/9/05

promovida por deliberação da CM

notif. de novo req. da contra-parte; a

de 28/08/03 (concurso para

23/6/06 notif. p/ as partes se pronunciarem

provimento do cargo de director do

sb despacho q considerou q será em sede do

DDPT)

novo concurso q se poderá ou n questionar a
nova homologação do Júri; a 20/7/06 req. ao
trib. informando da concordância c/ o
despacho e da fase do procedimento
concursal em curso; a 28/8/06 notif. de req.
apresentado pela recorrente; a 23/11/06
notif. de novo req. apresentado pela
recorrente;
Citação a 17/2/04; Contestação a 7/4/04;
face a nova notificação de arguição de novo
vício pelo recorrente, elaborada pronúncia e
apresentada ao Trib. em 1/06/04; notificação

984/03

Rec. Cont.

Círculo

Anulação

Coimbra

Rec: Mário Manuel Sarabando
Dias
Recª: CMA

Despacho recorrido de 17/7/03 q

p/ alegações complementares a 22/10/04; a

homologou a lista de classificação

15/12/04 notif. das alegações

final do concurso p/ Director do

complementares do recorrente; aguarda

DGUOP.

subsequentes trâmites; a 6/10/06 notif.
tribunal a solicitar o envio de certidão do
percurso dos candidatos; a 25/10/06 envio da
certidão pretendida; a 8/11/06 notif. p/
apresentação de alegações.
Citação a 11/10/04; contestação a 12/11/04;
a 4/5/05 notif. da incompetência territorial
do TAFC e remessa do proc. ao TAFV; a
15/12/05 notif. audiência preliminar p/
26/1/06 a q foi jurista DJ e conseguiu-se
suspender a instância; a 8/3/06 (Infª 201/06)

406/04.6BECB
R

Acção Ordinária

Adm. Fiscal

Autor: Sicóbrita - Extra.

de Coimbra -»

Britagem Pedra.

TAFV

Réu: CMA

proposta de transacção do DJ ao P.; a
€ 119.052,39

13/3/06 notif. de nova data p/ audiência
preliminar a 4/4/06; a 15/3/06 aval à
proposta de transacção pelo P.; a 17/3/06
lograda a transacção pelo adv. da A. p/
exigência de cláusula penal; a 18/4/06
interposição pela A. de incidente de
litigância de má-fé e pedido p/ junção de
documentos; a 21/4/06 resposta DJ a esse
incidente.
Citação a 2/6/04; contestação a 22/6/04;

636/04.0BEVIS

Acção Adm.
Especial

Trib. Adm. e

Autor: António Ferreira de

Fiscal de

Matos; Réu: Município de

Viseu

Aveiro

Pede q seja decretada nulidade

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

processo disciplinar nº 1/2002

5/11/04 notif. de nova tramitação c/o acção

8aplicou-lhe pena de suspensão de

especial; a 7/6/05 notif. de q o A deve

60 dias)

indicar prova a fazer; a 23/12/05 notif. p/
alegações; aguarda subsequentes trâmites.
citação a 4/11/04; contestação a 09/12/04;

1326.04.0BEVI

Acção Adm.

Adm. Fiscal

S

Especial

de Viseu

Autor: Debrisan - Soc. Imob.,

réplica a 31/1/05; resposta a 16/2/05;

Lda.

sentença de declaração de extinção da

Ré: CMA

instância por desistência do pedido notif. em
11/4/05; conta custas notif. a 17/6/05.
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1327/04.8BEV

Providência

Adm. Fiscal

IS

Cautelar

de Viseu

Autor: Debrisan - Soc. Imob.,

Apresentada desistência do pedido pela A.;

Lda.

em 3/5/05 notif. do tribunal da aceitação da

Ré: CMA

desistência.

Findo

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
808/04.8BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal

Rec: Vieiras, Lda

Comum

de Viseu

Rec:CMA

apresentação n/ rol testemunhas; a 18/7/05
€ 8.454,35

notif. rol testemunhas da A; a 24/10/05

Findo

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 incompet.

638/03

Acção Ordinária

Adm. Fiscal
de Lisboa

tribunal em razão do território, c/ remessa

Autor: TTB - Tratamento de
Betão, Lda.

€ 54.995,77

Réu: Município de Aveiro

ao TAFC; a 18/10/05 notif. Julgam. p/
10/11/05; a 2/11/05 notif. Renúncia a
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

Rec: José Manuel Monteiro
Taveira

Rec: CMA

Recurso contencioso interposto a

Citação a 22/1/03; Contestação a 7/03/03;

propósito da Feira de Março de

notificação p/ apresentação de alegações em

2002, por não abertura das

14/7/03; a 30/3/06 notif. da sentença que

propostas em acto público (situação

concedeu provimento ao recurso, anulando o

depois corrigida pelo DJ quando

acto recorrido; a 31/3/06 remessa da

tomou conhecimento – passou-se a

sentença ao V. Jorge Greno, informando que,

fazer acto público c/ presença

na prática, a situação já está corrigida desde

duma jurista - e que está a ser alvo

a Feira de Março de 2003 e que vai ser

de introdução no novo regulamento

formalizada no novo Regulamento da Feira de

da Feira de Março

Março em curso.

Findo

Citação a 18/1/05; contestação a 7/2/05; a
44/05.6BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal

Especial

de Viseu

Autor: Encobarra - Eng. e

7/6/05 notif. sentença de absolvição do réu

Const, Lda

da instância (verificada excepção dilatória

Réu: CMA

alegada); a 3/11/05 notif. conta de custas da
respons. da Autora
citação a 28/9/04; contestação remetida a
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

Adm. Fiscal

do MP favorável à CMA; a 10/1/06 notif.

de Viseu –
Acção Adm.
1120/04 –

Especial -

876/06

Recurso
jurisdicional

em representação de 9 agentes

Trib. Central
Administrativ

Autor/Recorrido: STAL

o do Norte –

Réu/Recorrente: Município

Supremo

de Aveiro

Tribunal
Administrativ
o

únicos dos SMA, o STAL pede 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

resposta do recorrido STAL; a 14/2/06 pedido
de suporte informático das alegações, a q
demos resposta a 16/2/06; a 15/5/06 notif.
do Acórdão do TCAN a conceder provimento
ao recurso jurisdicional interposto por nós,
revogando assim a anterior sentença
recorrida e negando provimento à acção
adm. especial interposta pelo STAL.; a
16/5/06 notif. do advogado do STAL do req. q
apresentou em Trib. juntando acórdãos do
TCAS; a 30/6/06 notif. trib. do despacho q
desentranhou os docs. p/ se mostrarem sem
interesse face ao acórdão já proferido; a
4/9/06 notif. da remessa do proc. à secção
de contencioso adm. do STA do recurso p/
fixação de jurisprudência; a 14/11/06 notif.
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do STA admitindo o recurso p/ fixação de
jurisprudência e concedendo prazo p/
alegações ao Município.
Execução

Citação em 11/01/05;despacho de revogação

1648/04.0BEV

Sentença

Adm. Fiscal

Autor: STAL

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

IS

Anulação Acto

de Viseu

Réu: Município de Aveiro

incompetência do TAFV, declarando

Adm.

competente o TAFC.
Citação a 18/1/05; contestação a
21/2/05;resposta a 15/4/05; alegações do A.
a 9/6/05; n/ alegações a 14/6/05; a 14/7/05
notif. Sentença q julgou procedente a acção;
a 11/10/05 interposição de recurso pelo
Município; a 15/12/05 notif. contra-alegações
do recorrido STAL; a 26/1/06 notif. da
52 associados do STAL,
trabalhadores dos SMA c/ a

Acção Adm.
33/05

Especial -

(552/03)

Recurso
jurisdicional

Adm. Fiscal
de Viseu -»
TCAN

Autor/recorrido: STAL

categoria de revisores, pedem q as

Réu/recorrente: Município

suas carreiras sejam consideradas

de Aveiro. Recorrido: STAL;

verticais p/ poderem progredir de

Recorrente: Município

escalão de 3 em 3e anos e não de 4
em 4 anos como nas carreiras
horizontais

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 envio das peças processuais em
suporte informático, ao q foi dado

Findo

cumprimento em 1/3/06; a 11/4/06 notif. da
baixa do proc. ao trib. “a quo” p/ este se
pronunciar sb as nulidades da sentença q
havíamos invocado no recurso; a 10/5/06
notif. da pronúncia do tribunal “a quo”; a
16/5/06 notif. do advogado do STAL do req. q
apresentou em trib. c/ 3 acórdãos do TCAS; a
26/5/06 nossa resposta; a 6/10/06 notif. do
acórdão favorável q concedeu provimento ao
nosso recurso e negou provimento à acção do
STAL.

912/2003

Rec. Cont.

Adm. Círculo

Anulação

Coimbra

Remetido Processo de Obras n.º 81/89 por

Rec: Maria Isabel Paiva Costa

solicitação do Tribunal; notificação da

Sá Ramalho

Extinção da Instância por inutilidade

Rec: DGUOP da CMA

Findo

superveniente da lide.

Intimação p/
prestação de
338/04.8EVIS

Informações e
passagem

Adm. Fiscal
de Viseu

Autor: Julião Azevedo - Arqº,
Lda.

Em 26/04/04 notificação da sentença que

Réu:

declarou extinta a instância por inutilidade

CMA

Findo

superveniente da lide.

certidões
face ao processo de criação da

Intimação p/
1559/04.9BEV
IS

Defesa
Direitos,
Liberdades e
Garantias

MoveAveiro e à greve q então o

Notificação via fax a 29/11/04 p/ resposta

Adm. Fiscal

Autor: STAL

STAL promoveu, veio este intimar

até 30/11/04; resposta nessa data;

de Viseu

Réu: Município de Aveiro

p/ a cessação dos serviços de todos

Julgamento a 2/12/04; Sentença notificada a

os autocarros (em discussão a

7/12/04 indeferindo o requerido pelo STAL.

prestação de serviços mínimos)
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citação a 18/1/05; contestação a 21/02/05;
notif. Resposta a 15/4/05(*);em 9/6/05 notif.
alegações do autor em 24/6/05 alegações do
réu; a 10/10/05 notif. Sentença q julgou
52 associados do STAL,
Acção Adm.
37/05.3BEVIS

trabalhadores agentes únicos dos

Especial -

Adm. Fiscal

Autor/Recorrido: STAL;

SMA, pedem q as suas carreiras

Recurso

de Viseu -»

Réu/Recorrente: Município

sejam consideradas verticais p/

Jurisdicional p/

TCAN

de Aveiro

poderem progredir de escalão de 3

o TCAN

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

procedente a acção e, em conseq., condenou
o Município aos pedidos; a 2/11/05
interposição de recurso pelo Município; a
15/12/05 notif. das contra-alegações do
recorrido STAL; a 26/1/06 notif. da admissão
do n/ recurso de agravo; a 20/2/06 notif. da
remessa do proc. ao TCAN; a 14/3/06 notif.
do parecer do MP q concorda com a posição
defendida pela CMA (carreiras horizontais); a
28/3/06 notif. da resposta do STAL; a
16/5/06 notif. do advogado do STAL do req. q
apresentou em trib. c/ 3 acórdãos do TCAS
(ver Rec. 370/01) Citação a 11/1/05,
contestação a 4/02/05; notificação da réplica
a 5/4/05; a 5/5/05 notif. da sentença de

Execução

T. Adm. Fiscal

1656/04 – RCA

Sentença

de Viseu – T.

370/01-A

Anulação Acto

Adm. e Fiscal

Adm./ RCA

de Coimbra

Autor: STAL (José Manuel

Alega ilegalidades no concurso

Pinho da Silva Lopes);

externo de ingresso para 2 lugares

Réu: Município de Aveiro

de encarregado de mercados

incompetência do TAFV e declaração de
competência do TAFC (1º juizo liq.); a 7/7/05
notif. remessa proc. ao TAFC; a 9/6/06 notif.
p/ em 20 dias se indicar as funções exercidas
e remuneração do exequente entre 26/01/01
e 17/8/04; a 27/6/06 prestação dos
elementos solicitados pelo tribunal.
A 13/1/05 Trib. solicita Informação sb se a
taxa sob impugnação foi alvo de instauração

A A. peticiona a anulação de
decisão do P. q indeferiu
1263/04.8BEV

Processo

Adm. Fiscal

IS

Impugnação

de Viseu

Autor: TMN Telecomunic.Móveis Nac.
Réu:CMA

reclamação graciosa (taxa
urbanística) e o acto de liquidação
obrigatória; peticiona ainda a
inconstitucionalidade do artº 25º do
Regulamento Municipal das Taxas
Urbanísticas (agora em revisão)

proc. execução fiscal; remetida resposta a
16/2/05; a 6/4/05 notif. p/ pronuncia sb
prestação de garantia; a 1/8/05 notif. de
despacho q julgou validamente prestada a
garantia atribuindo, em consequência, efeito
suspensivo à impugnação da liquidação da
taxa de licenciamento de estação de
radiocomunicações; a 19/10/06 notif. do
despacho q recebeu a PI e ordena a notif. do
Município p/ contestar e juntar o PA; a
28/11/06 contestação;
Citação a 11/4/05; contestação a 27/4/05;
resposta a 17/6/05; req. a pedir
desentranhamento a 27/6/05; notif. de
sentença a 5/4/06 q condenou parcialmente
o Município ao pagamento de €105,66 por

528/05. e
posterior
execução

ajudas de custo não abonadas; nesta mesma

Autor/Exequente: João
Acção Adm.

Adm. Fiscal

Duarte;

Pedido de pagamento de trabalho

data remessa da sentença ao V. Greno p/

Comum

de Viseu

Réu/Executado: Município de

extraordinário e ajudas de custo

reenvio à DRH p/ diligenciar pelo pagamento

Aveiro

respectivo; a 8/6/6 recebimento da conta de
custas (€84,20); a 16/11/06 notif. de
execução de sentença; a 1711/06 remessa do
proc. à DRH p/ que informe se deu ou não
cumprimento á sentença c/o havíamos
proposto em Abril/06.
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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

Comum

de 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/

Findo

inutili. superve. lide; a 16/12/05 notif. conta
custas; a 6/1/06 notif. p/ pagam. custas de
parte
Elaborada contestação a 4/11/04; notificação
de réplica, remetida resposta; notificação

792/04.8BEVIS

Acção Adm.

Adm. Fiscal

Especial

de Viseu

Autor: HIDDEN HEARING Com.Aux.Auditivos
Réu: Município de Aveiro

vários pedidos: a) anulação do acto

p/alegações finais; remessa ao Trib. das

impugnado; b) abstenção de

alegações finais; a 23/9/05 notif. sentença

comport.; c) condenação à prática

de procedência do pedido c/ condenação ao

de acto

acto; a 11/1/05 infª do DJ p/ os serviços sb

Findo

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

719/04.7BEVIS

891/04.6BEVIS

Processo

Adm. Fiscal

Autor: Vodafone Telecel

Notif. sentença que determinou a extinção da

Impugnação

de Viseu

Réu:Município de Aveiro

instância.

Processo

Adm. Fiscal

Autor: Vodafone Telecel

Notf. sentença que determinou a extinção da

Impugnação

de Viseu

Réu:Município de Aveiro

instância.

Autor: SDEMB1050/04.3BEL

Acção Adm.

Adm. Fiscal

SB

Especial

de Lisboa

Findo

Findo

Remetido ao Sr. Presidente para decisão

Soc.Des.Explor.Marina Barra

(contestação ou não); posterior indicação

Réu: Ministério das

verbal do mesmo a informar da não

Cidades(contra interessado-

Findo

contestação.

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
inutilidade superveniente da lide p/
Acção
1609/04.9BEV

Executiva para

Adm. Fiscal

IS

pagamº quantia

de Viseu

certa

pagamento mas com custas pela executada

Autor:MARSILOP Soc.Empreitadas

€ 63.826,44

Réu:CMA

(remeteu-se aos SMA p/ se
pronunciarem).Após, infª 70/DCC/06

Findo

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); a 4/4/06 notif. das
custas q foi de imediato remetido aos SMA p/
efectuarem o pagamento até 31/5/06.

507/04.0BEVIS

895/2003

Acção Adm.

Adm. Fiscal

Comum

de Viseu

Rec. Cont.

Trib. Adm.

Anulação

Círc. Coimbra

Autor:TECNASOL-FGE -

Acordo de transacção assinado entre as

Fund.Geotecnia

partes e homologado pelo Tribunal.

Réu: Município de Aveiro
Recorrente: Dina Maria da

Concurso externo:

pedido de

Costa de Pinto Rocha;

anulação da homologação da lista

Recorrido: CMA

classificação final

notificação da PI a 12/04/2005; contestação
a 27/5/05; a 16/8/06 notif. de PI corrigida; a
23/8/06 req. a solicitar toda a contestação
antes apresentada.
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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
julgou procedente a acção, condenando o

Acção Adm.
374/05.7BEVIS

Especial Recurso
jurisdicional

Trib. Adm. e
Fiscal de
Viseu - TCAN

Autor: STAL; Réu: Município
de Aveiro.

Recorrente:

Município; Recorrido: STAL

em representação do fiscal de

Município. Interposição recurso pela CMA a

obras Carlos Manuel Soares Videira,

18/11/05; a 15/12/05 notif. contra-alegações

pede-se q a carreira seja

do recorrido STAL; a 26/1/06 notif. da

considerada vertical p/ poder

admissão do n/ recurso de agravo; a 17/2/06

progredir de escalão de 3 em 3

notif. da remessa do proc. ao TCAN; a

anos, e não de 4 em 4 como nas

24/2/06 notif. da distribuição do proc. e

carreiras horizontais

pedido de suporte informático das peças
processuais, q foram remetidas a 1/3/06; a
16/5/06 notif. do advogado do STAL de req. q
apresentou no trib. c/ 3 acórdãos do TCAS;
resposta nossa em 26/5/06

€82.439,46 (pedido de
532/05.4BEVIS

Acção Adm.

Trib. Adm.

Comum

Fiscal de

ordinária

Viseu

indemnização do empreiteiro por n
Autor: CONDOP; Ré: CMA

executar empreitada da sede do
beira-mar devido a recusa de visto
do TC)

Citação a 18/04/05; em 15/6/05 notif para
alegações; em 27/6/05 apresentação n/
alegações escritas; a 4/12/06 notif. trib. a
informar q o processo se encontra concluso
p/ sentença, admitindo-se a sua prolação no
mês de Dez.

Impugnam acto do P q indeferiu

144/05.2BEVIS

Processo
Impugnação

Trib. Adm.

Impugnado: Município de

Fiscal de

Aveiro; Impugnante: TMN,

Viseu

S.A.

tacitamente a reclamação graciosa

citação a 5/5/05; contestação a 13/7/05; a

de acto de liquidação de taxa

21/9/06 notif. de sentença q julgou extinta a

(proc. obras 745/69). Contudo, tal

instância p/ inutilidade superveniente da

despacho impugnado já havia sido

lide.

Findo

revogado a 31/8/04.

citação a 23/5/05; contestação Município a
20/5/05; a 30/6/05 notif. contestação do réu
Pedro M. L. Silva; a 24/1/06 notif. de

728/05

Acção Adm.

Trib. Adm.

Esp. Pretensão

Fiscal de

Conexa...

Viseu

Autor: Cátia Cristina Gante
da Costa Pôncio e outros;
Réu: Município de Aveiro e
outros

resposta do A.; a 2/2/06 notif. de
pede demolição dum pombal -

interposição de providência cautelar p/

providência cautelar pede

apenso aos autos; a 20/2/06 remessa da n/

encerramento provisório

Oposição; a 6/3/06 notif. p/ inquirição de
testemunhas em 31/3/06 e da Oposição de
Pedro Silva; a 15/3/06 notif, de nova data p/
inquirição das testemunhas p/ 4/4/06;
aguarda ulteriores trâmites;
citação a 17/5/05; oposição a 31/5/05; a
8/6/05 notif. p/ pagam. taxa justiça inicial;

Injunção 377/2005 -

Acção Esp.

1647/05

Cump. Obrg.
Pec.

Tribunal
Judicial de
Águeda

a 15/6/05 n/ req. informar da isenção do
Reqte: Joartes, Lda; Redo:

a) pedido: €2.697,84; b) acordo de

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

CMA

pagamento: €2.483,06+ n/ custas

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

Findo

pagamento, entrado no tribunal a 25/11/05;
pagamento a 6/12/05; a 27/12/05 notif.
homologação acordo
penhora baseada em escritura, não cumprida
por destituição de funções da solicitadora;

1339/04

Execução

Tribunal

Exeqte: Maria Inicência M.

Judicial de

Rangel Borralho Santos e

Aveiro

outro(s); Exectdº: CMA

€ 147.353,99 (execução referente
ao remanescente do preço duma
escritura outorgada no notariado
desta CM a 3/4/03

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
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das prestações acordadas.

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

403/05.4BEVIS

Procedimento
cautelar

Trib. Adm. e
Fiscal de
Viseu

Trib. de q o acto impug. foi revogado a
reqt: STAL; Reqd. Município

30/03/05; notif. desentranhamento oposição

de Aveiro

a 5/5/05; notif. sentença inutilidade

Findo

superveniente da lide 9/5/05; notif. Custas a
1/7/05.

Injunção 459/2005 -

Acção Esp.

4386/05

Cump. Obrg.
Pec.

notif. a 1/7/05 para pagamento ou dedução
Tribunal
Judicial de
Aveiro

Reqte: PRATL; Redº:
Município de Aveiro

de oposição; confirmação parcial da DEF;

Ver proc. em

elaborada Oposição pelo DJ a 9/9/05 mas c/

contencioso

proposta de mandato externo p/ ser

externo

obrigatória a constituição de advogado.*
citação a 1/7/05; a 24/8/05 remessa ao Trib.
dos comprovativos de q o pagamento já havia

Trib. Judicial
2564/04.OTBA
VR

Execução

de Aveiro -

Exeqte: Mercis, Lda; Exedº:

€5.917,85 + juros + taxa de justiça

solicitadora

CMA

e despesas solicitador

Cláudia Lemos

sido efectuado; 15/11/05 notif. da sustação
da execução e remessa à conta; a 23/1/06

Findo

notif. liquidação final da solicitadora de
execução; a 30/3/06 notif. extinção da
execução
requerimento a 27/7/05 (cheque s/ provisão

4163/05

Execução
Comum

Tribunal
Judicial de
Aveiro

pós-datado); a 1/9/05 pagamento feito pela

Exeqte:CMA; Exedº: Maria

executada nos SMA; a 8/9/05 apres. req. no

Teresa dos Reis Ferreira

Findo

trib. a requerer extinção da instância por
inutili/ superveniente da lide
impugnação do despacho de

Acção Adm.
641/05.0BEVIS

Especial de
prentensão
conexa

Vereador do Pessoal q exonerou o
Trib. Adm. e
Fiscal de
Viseu

Autor; STAL; Réu: Município
de Aveiro

funcionário José de Almeida Nunes
p/ não conversão da nomeação
provisória em definitiva (com base
em classificação de serviço

Citação a 9/5/05; contestação apresentada a
18/5/05 (revogação do acto impugnado); a
10/10/05 notif. sentença de extinção da

Findo

instância p/ inutili. superv. da lide.

insuficiente)
Tribunal
372/2005

Injunção

citação a 14/7/05; contestação do DJ a

Judicial de

Rete: sociedade ind.

Oliveira de

Cucujães, SA; Reqdº: CMA

€ 20.929,26

Azeméis

584/2005 5837/05

Injunção-Acção

Tribunal

p/ pagam qtia

Judicial de

certa

Aveiro

28/9/05; a 15/12/05 mandatou-se o Dr.
Pedro Cardoso na sequência de notif. p/
junção procuração.
citação a 25/10/05; oposição DJ a 10/11/05;

Reqte: Manuel Teixeira,
Lda.; 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 * »;

Ver proc. em
contencioso
externo

Ver proc. em
contencioso
externo

notif. do req. a 26/04/05; sentença de
intimação a 24/5/05 (e-mail a todos p/
Intimação
627/05.4BEVIS

informações e
passagem
certidão

darem elementos); remessa à 1ª A em
Trib. Adm.
Fiscal de
Viseu

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

A: Teresa do Rosário Ferreira

justificação a q demos resposta em 28/6/05;

de Sousa e outros; Ré: CMA

Findo

a 5/7/05 novo pedido de justificação a q
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; a

580/05.4BEVIS

Acção Adm.

Trib. Adm.

Especial

Fiscal de

Ordinária

Viseu

18/10/05 notif. sentença absolvição da ré p/
Autor: Soporcel S.A.; Réu:
Município de Aveiro(SMA)

€ 124.536,93

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.
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citação a 3/3/04: face a infª da DEF,

337/05.2BEVIS

Acção

Trib. Adm.

Adm.Comum

Fiscal de

Ordinária

Viseu

proposta pagamento parcial em 10/5/05;
Autor: RED, Lda.; Réu:

ofício p/ advg. a 30/6/05 dando conhecim.

Município de Aveiro

pagamento da qtia de 98.604,24€;; a 1/7/05

Findo

notif. sentença de condenação no valor de
€110.167,63 + juros (*).
citação a 9/5/05; confirmada dívida,

659/05.2BEVIS

Acção Ad.

Trib. Adm.

Comum

Fiscal de

Ordinária

Viseu

despacho Presidente de 13/5/05 a ordenar
Autor: SIGN; Lda.; Réu:

pagamento dentro do prazo concedido p/

Município de Aveiro

contestar; a 6/7/05 notif. sentença de

Findo

extinção instância p/ inutilid. superveniente
da lide; a 29/11/05 notif. conta custas.
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
cautelar

Trib. Adm. e
Fiscal de
Viseu

providência; a 25/7/05 notif. de inquirição
Reqte: João Queiroz Vieira;
Reqdo: Município de Aveiro

__________________

testemunhas p/ 17/8/05; a 26/8/05 notif. da
inutilidade superveniente da lide por ter sido
interposta acção ppal e a mm ter efeito
suspensivo nos termos do nº 1 do artº 115º do
DL nº 555/99; a 6/10/05 notif. extinção da
instância;

citação a 4/8/05; contestação a 6/10/05; a
27/12/05 notif. réplica; a 1/2/06 notif. da
audiência preliminar p/ 15/3/06; deslocação
de jurista DJ à audiência na qual n se logrou
acordo mas se abriram portas a posterior
transacção; a 21/3/06 fax do Adv. da A. a
solicitar reunião com o Sr. V. p/ eventual
acordo de pagamento; reunião a 30/3/06 na
qual se esboçou acordo de pagamento
(englobando facturas fora da acção no valor
1039/05

Acção Adm.

Trib. Adm. e

Comum

Fiscal de

ordinária

Viseu

Autor: Britaco, Lda.; Réu:
CMA

de €98.000,00) e, em consequência, se
€ 77.530,20

requereu a suspensão da instância por 30

Findo

dias; a 6/4/06 notif. do deferimento da
suspensão da instância; a 28/6/06 notif. de q
os autos ficam a aguardar p/ 15 dias; a
16/11/06 notif. p/ as partes informarem se
estado das diligências; a 27/11/06 req. ao
trib. informando q a A. cedeu os seus
créditos ao BPI, estando os pagamentos a ser
feitos a esta entidade; a 29/11/09
comunicação do adv. da A. a informar q havia
apresentado requerimento ao trib. a pedir a
extinção da instância.

intimação
1069/05

judicial p/
passagem de
alvará

1082/05

Acção Adm.
Especial

Citação a 27/7/05; resposta a 5/8/05; a
Trib. Adm. e

Autor: Jorge Filipe Marques

Requeria a emissão de alvará

28/12/05 notif. Sentença q indeferiu a

Fiscal de

da Silva Figueiredo; Réu:

(existindo uma situação impeditiva

intimação do requerente, não obrigando

Viseu

Município de Aveiro

face à inexecução do arruamento)

assim o Município a emitir o alvará; a 5/4/06
notif. da conta (da respons. Do A.)

Tribunal Adm.
Fiscal de
Viseu

Deliberação da CMA de 26/4/05 e

Citação a 27/9/05; contestação a 2/11/05; a

Autor: João Queiroz Vieira;

despacho do P. q ordenou a

5/1/06 pedido do P.A.; a Deliberação da CMA

Réu: Município de Aveiro

demolição (lugar da cova – agras do

de 26/4/05 e despacho do P. q ordenou a

norte)

demolição (lugar da cova – agras do norte)
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citação a 27/9/05; contestação a 19/10/05; a
7/12/05 notif. p/ suprir irregularidades; a
14/12/05 req. a suprir irreg; a 31/1/06 notif.
a admitir o chamamento do Ministério do
AOTDR q havíamos requerido; a 14/3/06
notif. da contestação do MAOTDR; a 19/5/06

Autor: Armando da Silva;
1085/05

Acção Adm.
Comum

Trib. Adm. e

Réus: Município de Aveiro e

Fiscal de

Ministério do Ambiente, do

Viseu

Território e Desenvolvimento

notif. do Trib. p/ nos pronunciarmos sb a
emissão licenças + indem.

contestação do MAOTDR; a 23/5/06 remessa

€256.833,57 + juros a 4%

da nossa resposta; a 13/7/06 notif. da data
p/ audiência a 19/9/06; realizada a

Regional

audiência na data marcada; a 7/11/06 notif.
p/ a CMA informar o estado actual do Plano
Pormenor de Rasos; a 15/11/06 nossa
resposta informando q a DGOTDU n havia
concordado com a posição da CCDRC e
imponha a reformulação do procedimento.
citação a 27/9/05, contestação a 31/10/05; a
Pede anulação da ordem de

1078/05

Acção Adm.
Especial

Trib. Adm. e

Autor: Octávio Pato Mota (e

Fiscal de

outros); Réu: Município de

Viseu

Aveiro

5/1/06 notif. p/ junção do levantam.

demolição a condenação ao

topográfico e de q o proc. 785/05 foi

licenciamento de obras em

apensado a estes autos (face à infª do DGUOP

logradouros (Alagoas – proc. obras

de q n efectuavam este levantamento,

nºs 25/88; 481/86; 229/87; 521/94;

remeteu-se o processo à DPI p/ o efectuar e

136/81)

requereu-se ao trib. prorrogação do prazo); a
25/1/06 remessa ao trib. do levantamento.
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/
alegações; a 19/12/05 n/ alegações; a
25/1/06 notif. das alegações da A.; a 3/2/06

914/05
(junção do
Proc 619/04)

Acção Adm.
Especial

Trib. Adm. e

Autor: Maria Odete Gomes

Fiscal de

Correia Pinto de Sousa; Réu:

Viseu

Município de Aveiro

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

Findo

notif. sentença q declarou a extinção da
instância por desistência da A.; a 4/5/06
nova citação do pedido de desistência e
extinção da instância, presumindo-se a
ratificação do mm se nada se disser (nada há
a dizer); a 8/6/6 notif. conta.

intimação
1069/05

judicial p/
passagem de
alvará

Citação a 27/7/05; resposta a 5/8/05; a
Trib. Adm. e

Autor: Jorge Filipe Marques

Requeria a emissão de alvará

28/12/05 notif. Sentença q indeferiu a

Fiscal de

da Silva Figueiredo; Réu:

(existindo uma situação impeditiva

intimação do requerente, não obrigando

Viseu

Município de Aveiro

face à inexecução do arruamento)

assim o Município a emitir o alvará; a 5/4/06
notif. da conta (da respons. Do A.)

citação a 11/10/05; contestação c/
intervenção provocada da companhia de

1170/05

Autor: Companhia Seguros

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

Acção Adm.

Trib. Adm. e

Fidelidade-Mundial, SA; Réu:

indeferir a intervenção principal e a admitir a

Comum

Fiscal de

CMA (chamamento da n/

sumaríssima

Viseu

companhia de seguros

seguros; a 25/1/06 interposição de recurso

Allianz)

nosso deste despacho p/ o TCAN; a 14/2/06

€ 2.061,32

intervenção acessória da n/ companhia de

notif. da contestação da n/ companhia de
seguros (Allianz)

1144/05

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Esp. Pretensão

Fiscal de

Conexa...

Viseu

citação a 7/10/05; contestação a 26/10/05; a
Autor: Vodafone SA
Réu:Município de Aveiro

__________________

16/1/05 notif. p/ apresentação de alegações;
a 17/2/06 notif. de q a A. não apresentou
alegações.
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Citação a 22/11/05; contestação a 9/1/06; a
30/1/06 notif. de réplica; a 6/3/06 proposta
do DJ (Infª 189/DCC/06) para resolução do
litígio por acordo, cabendo ao V. Pedro

1141/04

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

Fiscal de

ordinária

Viseu

Ferreira dar o aval e definir o modo e tempo
Autor: IDUNA, SA; Réu:
Município

€ 36.138,19 + juros

do pagamento p/ apresentarmos ao
mandatário da A. proposta de Transacção; a

Findo

1/8/06 notif. da data Audiência Preliminar p/
3/10/06; realizada a audiência, alcançou-se
acordo de pagamento de 42.300,00€ em 12
prestações mensais; a 13/10/06 notif. da
homologação da 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
Pré-contratual

Trib.
Adm.Fiscal de
Viseu

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

__________________

partes se pronunciarem sb a utilidade da lide,
a q respondemos n haver utilidade no
prosseguimento; a 22/12/05 notif. sentença
p/ inutili. superv. da lide; a 8/5/06 notif. da
remessa à conta
Citação a 19/12/05; contestação a 18/1/06;
a 3/3/06 notif. da procedência da excepção
por nós alegada (incompetência do TACC,
pois o competente é o TAFV); a 17/5/06
notif. da audiência preliminar p/ 3/7/06; a
23/5/06 req. nosso ao Trib. a solicitar q
sejamos notificados da Réplica apresentada
pelos A.; a 7/6/06 notif. da audiência

707/05

Acção Adm.

Trib. Adm e

Autor: Joaquim Barros Leite

Comum

Fiscal de

e Artur Barros Leite; Ré:

ordinária

Viseu

CMA

preliminar p/ 26/9/06; a 28/9/06 notif. da
€ 180.000,00

Réplica e reiteração da data p/ audiência
preliminar; na audiência preliminar, o A.
requereu o prazo de 10 dias p/ ponderar a
hipótese de desistir da acção, o q foi
concedido; a 25/10/06 notif. do despacho q,
no silêncio do A., o intima a pronunciar-se sb
o decurso dessa pretensão; a 7/11/06 carta
do adv. do A. a dar conhecimento do req.
apresentado em trib. informando q não
deseja desistir da acção;

em representação de 11
funcionários dos SMA (condutor de
máquinas pesadas, encarregado de
Acção Adm.
78/06

Especial de
pretensão
conexa

máquinas e viaturas, fiscal de
Trib. Adm. e
Fiscal de

serviços de água e saneamento,
Autor: STAL; Ré: CMA

Viseu

motorista de pesados), pede o STAL
q essas carreiras sejam

citação a 19/1/06; contestação a 3/1/06; a
28/3/06 notif. da Resposta do STAL;

consideradas verticais p/ poderem
progredir de escalão de 3 em 3
anos, e não de 4 em 4 anos como
nas horizontais.

Acção Adm.
93/06

Especial de
pretensão
conexa
Acção Adm.

473/06

Especial de
pretensão
conexa c/ acto

Trib. Adm. e
Fiscal de
Viseu

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

Pede reintegração de trabalhador
Autor: STAL; Réu: Município

na CMA, demitido na sequência de

citação a 25/1/06; contestação a 27/2/06; a

de Aveiro

processo disciplinar p/ assédio

26/4/06 notif. da resposta do A.;

sexual
O A. pede anulação da acta q

Citação a 4/4/06; remessa à DRH p/ juntar

Autor: Carlos Norberto

homologou a lista de classificação

processo e informação sb acção; a 22/5/06

Antunes Moreira; Ré: CMA

final do concurso externo de

nossa contestação; a 25/5/06 notif. da

ingresso p/ provimento de 1 lugar

contestação do contra-interessado; a 13/7/06
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adm.

de chefe de serviço de cemitérios

notif. de req. do A.

(ficou em 2º lugar e quer ficar em
1º lugar p/ aceder ao lugar)

citação a 14/2/06; confirmada a divida pela
DEF, encetaram-se negociações c/ vista a
acordo de pagamento; Infª nº 222/06 do DJ a
propor transacção (pagamento do capital de
€217.661,09 + juros €172.610,70, em 24
prestações mensais e sucessivas no valor de
€9.069,21); validada superiormente a

197/06

Acção Adm.

Trib. Adm. e

Comum

Fiscal de

Ordinária

Viseu

proposta, remessa ao advogado da A. da
Autora: Carlos Dias Martins,

€ 244.232,06 + juros vincendos

transacção a 21/3/06; a 7/4/06 notif. de q o
termo de transacção foi apresentado em trib.

Lda; Réu: Município

e p/ a CM confirmar q as custas ficam a seu
cargo; imediata remessa ao V Pedro Ferreira
p/ validação qto ás custas; a 8/5/06 notif. da
sentença q homologou a transacção; a
23/5/06 fax do Adv. da A. a referir, mais uma
vez, que se encontra em atraso o pagamento
da 2ª prestação; a 3/7/06 notif. conta de
custas (€1.068,00)
Proc. de obras nº 398/00. Pedido:

537/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Autor: Isabel da Silva Caniço

comum

e Fiscal de

e Manuel A. Soares Gamelas;

ordinária

Viseu

Ré: CMA

Citação a 24/4/06; contestação a 26/5/06; a

€41.019,27. Trata-se dum

21/9/06 notif. da data p/ audiência

licenciamento indeferido por causa

preliminar a 7/11/06; realizada a audiência

do traçado do IC1, qdo havia infª

preliminar, apurou-se q o A. vai reduzir o

prévia favorável (ver n/ ofício 6208

pedido; a 15/11/06 req. do A. a reduzir o

de 10/5/04)

pedido
Citação a 10/5/06; contestação a 27/5/06
informando do provimento anterior do

Acção Adm.
661/06

Especial de

Tribunal Adm.

Autor: Américo Ferreira Dias;

Pretensão

e Fiscal de

Réus: CMA e Presidente da

conexa c/

Viseu

Câmara

actos Adm.

Reclamação e recurso hierárquico

recurso hierárquico e peticionando a

prévios interpostos do despacho da

absolvição da instância; a 13/9/06 notif. p/

directora do DGUOP q indeferiu

pronuncia sb a utilidade no prosseguimento

pedido de autorização p/ exercício

da lide; a 20/9/06 n/ req. a pronunciar-se sb

da activi. de estofador; Com esta

a inutilidade; a 25/9/06 notif. de req. do A. a

acção vem o mesmo despacho a ser

pronunciar-se sb a utilidade no

impugnado pela via judicial.

prosseguimento; a 15/11/06 notif. do trib. p/

Acontece q a Infª nº 371/DCC/06 de

q o Município informe se foi entretanto

26/4/06 já o DJ havia proposto o

praticado novo acto adm; a 22/11/06 req. ao

provimento do recurso hierárquico,

trib. informando q ainda n foi praticado novo

o que veio a ser acolhido por

acto, encontrando-se em curso o

deliberação de CM de 22/5/06

procedimento tendente à apreciação da
pretensão do A, comunicando-se de imediato
a decisão qdo esta for tomada.

Em representação de Carlos Filipe

Acção Adm.
694/06

Especial de

Tribunal Adm.

Pretensão

e Fiscal de

conexa c/

Viseu

actos Adm.

Simões Duarte, impugna a
Autor: STAL;
Município

Réu:

deliberação da CMA de 7/11/05 –
acidente de trabalho c/ pedido de
declaração de invalidade da

Citação a 1/6/06; contestação a 20/6/06; a
10/7/06 notif. da contestação da companhia
de seguros;

deliberação da CMA
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Interposição a 5/6/06; Oposição dos contrainteressados e do IGP a 14/7/06; a 17/7/06
n/ reqtº de contra-resposta á excepção
alegada na oposição dos contra-interessados;
a 31/8/06 notif. p/ indicação dos factos cuja

Reqtes: Município de Aveiro;
Providência
Cautelar de
879/06

Suspensão da
Eficácia do
Acto

Freguesia de Cacia e de
Tribunal Adm.
e Fiscal de
Viseu

Administrativo

Esgueira;
Reqdº: Instituto Geográfico
Português;
Contra-interessados:
Município de Albergaria e

prova se propôs fazer p/ depoimento de
Processo de delimitação

parte; a 28/11/06 notif. da decisão q julgou

administrativa entre as freguesias

improcedente a providência, absolvendo o

de Angeja, Cacia e Esgueira, dos

requerido do pedido (o trib. entendeu q

concelhos de Aveiro e Albergaria-a-

inexistia fundado receio da constituição

Velha

duma situação de facto consumada atenta a
natureza provisória da limitação territorial e

Freguesia de Angeja.

o facto de, caso a acção principal vir a ser
julgada procedente, ser possível a respectiva
reconstituição.); a 4/12/06 notif. do
requerente de pedido de reforma da
sentença apresentado ao trib.;

828/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Viseu

€48.219,84 + juros vincendos
Autora: Iduna S.A.;

(respeitante à aquisição de

Réu: Município

mobiliário p/ centro cultural
Esgueira)

Citação a 7/6/06; negociações do DJ com
vista a acordo; transacção remetida ao adv.
da A. a 7/7/06. (valor de €44.264,37 em 8

Findo

prestações mensais de €5.533,05); a 21/7/06
notif. de sentença q homologou a transacção

Autores: Município de
Aveiro; Freguesia de Cacia e

1152/06

Acção

Tribunal Adm.

Administrativa

e Fiscal de

Especial

Viseu

de Esgueira;
Réu: Instituto Geográfico
Português;
Contra-interessados:
Município de Albergaria e

Processo de delimitação
administrativa entre as freguesias
de Angeja, Cacia e Esgueira, dos
concelhos de Aveiro e Albergaria-aVelha

Interposição da acção, c/ entrada da PI, em
24/07/2006; notif. da contestação do Réu e
dos contra-interessados a 23/10/06; resposta
da CMA a 2/10/06 (á excepção deduzida);

Freguesia de Angeja

Acção Adm.
908/06

Concurso Externo de Ingresso 1

Especial de

Tribunal Adm.

Autor: STAL (Alcino Silva

lugar de Chefe Serviço Limpeza:

Pretensão

e Fiscal de

Azevedo)

pede anulação da homologação da

conexa c/

Viseu

Réu: Município

lista de classificação final e q seja

actos Adm.

colocado em 1º lugar

Citação a 20/06/06; remessa à DRH p/
pronúncia e citação dos contra-interessados;
Infª da DRH a 3/7/06; Contestação a
19/7/06;a 6/11/06 notif. da contestação do
contra-interessado Rui Manuel Brilhantes da
Silva;

Citação a 30/6/06; Infª da DEF a 12/7/06;
negociações DJ com vista a acordo; a
21/7/06 proposta de Transacção ao Sr. P.; a
1/8/06 remessa de Transacção ao Adv. da A.
986/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Viseu

Autora: Soplacas, Lda.;

Contrato de fornecimento de

Ré: CMA

mobiliário urbano - €82.966,18

(€85.150,43 em 16 prestações mensais); a
1/9/06 fax do mandatário da A. a remeter

Findo

cópia da transacção entrada a 22/8/06 e a
solicitar pagamento da 1ª prestação
referente a Agosto; a 27/9/06 notif. sentença
de homologação do acordo; a 30/11/06 notif.
conta.
Citação a 27/9/06; como os antecedentes
não passaram pelo DJ, remessa do processo

Intimação p/
1457/06

prestação de

Tribunal Adm.

Autor: Partido da Nova

informações e

e Fiscal de

Democracia; Ré: Câmara

passagem de

Viseu

Municipal de Aveiro

certidões

Solicitam Infª sb identificação
empresas municipais, titulares dos
órgãos, remunerações e relatórios e
contas dos ultimos 3 exercícios

nessa data à chefe de gabinete; a 29/9/06
vinda do proc. p/ DJ e informação ao tribunal
em como as informações/documentos já
haviam sido remetidos ao A. em 22/9/06,
antes da citação; a 9/11/06 notif. sentença q
declarou extinta a lide por inutilidade
superveniente.
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Citação a 11/7/06; Em Agosto/06 contactos
887/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Braga

Autora: Ecoténis, Lda.; Réu:
Município

Contrato de fornecimento e

c/ adv. da A. com vista à obtenção de acordo

aplicação de piso no pavilhão

de pagamento, aos quais não se obteve

Alavarium - €18.993,90

resposta; a 7/8/06 contestação
(incompetência territorial do tribunal);

1624/06

1632/06

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Comum

e Fiscal de

Ordinária

Viseu

Acção Adm.

Tribunal Adm.

Autor: Rosália M. Gomes de

Comum

e Fiscal de

Almeida

Sumária

Viseu

Réus: EDP e Município

Autor: Interescritório, S.A.
Réu: CMA

Contrato de fornecimento e
montagem mobiliário Capitania

Citação a 16/11/06

Valor: 65.190,68€
Acidente de viação de 3/12/04 na
R. Stº André, Qtª do Cruzeiro.
Pedido de condenação solidária a

Citação a 17/11/06;

11.278,44€
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Tribunal Judicial (Cível)

N.º Processo

Tipo de
Procº

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

citação a 21/1/3; em 22/1/03 proposta
pagamento DJ; em 7/4/03 notif. sentença
condenação; nova proposta pagamento do DJ
a 9/4/03; em 1/6/05 notif. penhora bancária
no valor de € 15.746,76; em 13/6/05 citação
Vara Mista e
acção

Juizos

Autor: Litografia Coimbra,

ordinária

Criminais de

AS; Réu: Município de Aveiro

Coimbra

€14.315,24 + despesas de execução
+ honorários solicitador de
€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; a 12/4/06 notif. da conta de custas (0);
a 23/5/06 notif. da extinção da execução.
A 11/9/01 queixa-crime; a 14/2/01
apre4sentação de propósito em deduzir
pedido cível; a 24/1/03 notif. da acusação; a
6/2/03 apresentação pedido cível; a 17/3/04
notif. sa sentença q condenou o arguido a

Acção
1096/01

Executiva

Judicial de

para pagamº

Aveiro

quantia certa

Queixoso/Exeqte: CMA
Arguido/Exec: Francisco
Pereira Oliveira

pena de multa e a pagar o valor do cheque +
Cheque s/ cobertura de 1.838,32€

juros; não tendo havido cumprimento

p/ ocupação Feira de Março

voluntário, a 16/6/04 apresentação de
requerimento executivo em tribunal; em
10/3/05 a solicitadora de execução pede
provisão, a qual lhe é remetida a 30/3/05; a
24/7/06 carta da solicitadora a restituir a
quantia de 91,60€ da provisão recebida, por
ter sido destituída em 13/6/06.
citação a 3/3/04; a 5/3/04 pedido do DJ à
DEF p/ confirmação da dívida (q n obteve
resposta); a 28/4/04 notif. Trib. de q se
davam c/ confessados os factos p/ n
contestação; a 3/5/04 novo despacho do DJ à
DEF p/ informar pq motivo n havia
confirmado a dívida conforme pedido de
5/3/03; a 10/5/04 infª da DEF a dizer q o
valor do pedido não coincidia c/ a dívida p/
falta de 1 factura; a 10/5/04 novo despacho

Varas Cíveis
1152/04 1268/05

acção
ordinária/Exe
cução

do Porto/1ª
secção do 1º
juizo de
execução do
Porto

do DJ a comunicar ao Sr. P. q já n era
Autora/Exequente: Mário
Gonçalves, Lda;
Réu/Executado: Município

1ª) € 16.849,84 + Juros vincendos;

possível contestar e, por isso, proposta de

2ª) penhoras bancárias na CGD de

pagamento imediato sob pena de execução

€22.710,20, no Millennium de

imediata; a 23/6/04 notif. trib. da sentença

€2.919,2 e no BPI de €22.710,20

de condenação do Município; a 30/6/04 novo
despacho do DJ propondo imediato
pagamento sob pena de execução c/
possibilidade imediata de penhora; a 3/12/04
notif. custas a pagar; a 6 e 8 de Março/06
comunicação de penhoras bancárias da CGD e
Millennium (ainda sem citação da execução
do trib. dada a possiblidade de penhora,
nestes casos, sem prévia citação); a 20/3/06
nova comunicação de penhora em conta do
BPI; a 22/9/06 citação p/ pagamento ou
dedução de oposição; a 11/10/06 oposição.
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227/03

Execução
Ordinária

Tribunal

Exeqte: Prioridade,

Judicial da

Lda;Executº Município de

Mealhada

Aveiro

citação a 20/3/03; em 16/9/04 notif.
interrupção da instância por inércia do
exequente; pagamento voluntário em Set/04;

Findo

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
5402/03

Especial p/

Tribunal

cumprimento

Judicial de

obrigação

Aveiro

3/2/04, na sequência de negociações
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

Findo

meias; a 1273/04 notif. da homologação do

pecuniária

acordo pelo tribunal; a 7/1/05 notif. da
conta de custas.
citação a 21/1/3; em 22/1/03 proposta
pagamento DJ; em 7/4/03 notif.sentença
condenação; nova proposta pagamento do DJ
a 9/4/03; em 1/6/05 notif. penhora bancária
no valor de € 15.746,76; em 13/6/05 citação

Vara Mista e
76/03.9TBCBR

acção

Juizos

Autor: Litografia Coimbra,

ordinária

Criminais de

AS; Réu: Município de Aveiro

Coimbra

€14.315,24 + despesas de execução

p/ pagamento ou oposição à execução e

+ honorários solicitador de

penhora; em 25/7/05 pagamento; em 5/8/05

€1.431,52

notif. da liquidação c/ nota de falta de

Findo

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; a 12/4/06 notif. da conta de custas (0).
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
27/12/04 foi enviado articulado p/ Trib. a
informar do pagº dos juros, restando apenas

827/04.4TBMAI

Acção

Judicial da

Sumária

Maia

€68.38, solicitando assim a extinção da

Autor: Camolde - Casas
Modeladas,Lda

€ 12.214,05

Réu: CMA

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,
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 2/4/04; pagamento em Dez/05; a

Trib. Judicial
201/2004;

Injunção -

de Aveiro –

Reqte/Exequente:Sportis,

2520/04

Execução

Solicitadora

Lda; Redº/Executado: CMA

€ 21.726,04

19/12/05 notif sustação da execução; a
18/1/06 notif. conta de custas; a 28/3/06

Findo

notif. extinção da execução

Cláudia Lemos

citação a 27/1/05; contestação a 10/2/05;
pagamento a 16/2/05; notif. despacho a

62/05.4TBETR

Acção

Judicial de

Sumária

Estarreja

informar que a Ré já liquidou a dívida

Autor: António Guilherme
Marques Domingues
Réu: CMA

€ 5.251,00

(€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; a 24/5/06 notif. conta de custas no
valor de €111,25
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Citação a 28/8/02; Contestação a 30/9/02; a
17/1/03 notif. p/ audiência preliminar em
26/2/03; a 13/3/03 notif. do despacho
saneador; a 27/3/03 apresentação de rol de
testemunhas; a 10/4/03 nova notif. p/
audiência preliminar a 14/10/03; Face a
Proc. de obras nº 773/97 – pedido
de informação prévia c/ pedido de
licenciamento subsequente de
536/2002

Acção
Ordinária

TACC

Autor: Empreendimentos

edifício multifamiliar no sitio do

Imobiliários Globo, Lda.

Milão q foi indeferido p/ estar

Réu: CMA

parcial/ em zona de armazenagem
e serviços, Esgueira + pedido de
indemnização relativo à rotunda do
Feira Nova.

impossibilidade, nova data p/ 18/11/03; a
13/11/03 notif. de admissão de aditamento
de rol de testemunhas e possibilidade do mm
à Ré; em 18/11/03 aditamento ao n/ rol
testemunhas; a 30/3/04 notif. da audiência
preliminar p/ 4/5/04; a 28/10/04 notif. p/
julgamento a 13/4/05; Audiência de
discussão e julgamento realizada em
04/05/04; marcada nova audiência para o dia
13/04/05; a 17/2/06 notif. da sentença q
julgou improcedente a acção, absolvendo o
Município do pedido; a 6/3/06 comunicação
do Adv. da A. de req. de interposição de
recurso de agravo; a 27/7/06 notif. do
despacho q admitiu o recurso; a 25/9/06
notif. das alegações do recorrente;

552/02

12892/05

794/2005

Acção
Ordinária

TACC

Acção Esp.

Tribunal

Cump. P.

Judicial da

Pec.

Maia

Injunção

Apresentado rol de testemunhas em

Autor: Patrício, Lda.

28/01/02; aguarda ulteriores trâmites do

Réu: CMA

Autor: Textigal, Lda; Réu:
CMA

Trib. Jud.

Rqte: Nordesfer, SA; Redº:

Aveiro

Município

processo.

€ 3.051,49

citação a 31/10/05; contestação a 18/11/05

€ 10.757,47

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

citação a 27/12/05; confirmação dívida p/
mm data
Citação a 9/1/06; Oposição a 23/1/06; a
8/3/06 req. Ao Trib. informando q o
Município estava dispensado do pagamento
prévio de taxa de justiça; a 2/5/06 notif do
tribunal em como a Reqte/A. vem concordar
com a excepção alegada por nós da
incompetência do tribunal judicial, pedindo

Injunção –
1466/2005 –

Acção

2569/06

declarativa
ordinária

Trib. Jud.

em consequência q se digne admitir o

Oeiras –

aperfeiçoamento do req. de injunção p/

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Sintra

Reqte/A-: WW, S.A.;
Redº/Réu: CMA

€ 29.404,08

passar a PI de acção declarativa; a 5/5/06
remessa do proc. à DEF p/ informar sb
viabilidade de acordo; a 2/6/06 Infª da DEF
c/ opções de acordo; a 6/6/06 proposta de
acordo ao mandatário do Reqte, ao qual se
aguarda resposta; a 7/7/06 notif. réplica; a
11/10/06 notif. da sentença q, tal c/o
alegávamos, declarou a incompetência
absoluta do tribunal e absolveu a CMA da
instância.
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Citação a 20/3/06; infª da DEF de 22/3/06;
remessa de Oposição p/ o P. assinar a
31/3/06; Oposição a 5/4/06; notif. p/
pagamento taxa justiça inicial; a 12/4/06 n/
SecretariaInjunção –
8502/2006 –

Acção Esp.

1590/06

Cump. Obrig.
Pec.

req. informando q não estamos obrigados a

geral de

esse pagamento; a 18/7/06 notif. de

injunções do

Reqte/Autor: Soares

€2.016,64 capital + juros vencidos

sentença q declarou o trib. incompetente e

Porto – Trib.

Joalheiros, Lda.; Rqdº/Réu:

€786,66 + taxa justiça e custas

absolveu a CM da instância como alegado p/

Pequena

CMA

€69,00

nós; a 26/9/06 notif. conta; na sequência de

Instância Cível

diligências do DJ, a 27/11/06 remessa de

do Porto

minuta de Acordo de Pagamento ao P. p/

Findo

assinatura (5 prestações mensais no valor
unitário de €482,01); a 4/11/06 envio do
acordo assinado pelo Sr. P. ao mandatário da
requerente.
Trib. Judicial
234/2006

Injunção

Vila Nova de
Famalicão

Reqte: Ecoténis, Lda; Reqdº:
Município

€18.150,00 de capital + €1.074,08

Citação a 20/3/06; após infª da DEF, dedução

juros vencidos + €178,00 taxa

de Oposição a 5/4/06; a 27/4/06 notif. da

justiça

Secretaria93744/2005

Injunção

distribuição dos autos
citação a 2/11/05; acordo de pagamento

geral de

Rqte: Algeco, SA; Reqdº:

Injunção de

CMA

negociado pelo DJ a 21/11/05; a 19/12/05
€ 7.365,56

entrada de req. da reqte a desistir do pedido;

Findo

a 13/1/06 notif. do Trib. do não seguimento

Lisboa

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

Injunção655/05 -

Acção p/

5989/05

pagam qtia
certa

Tribunal

Rqte/A.: Grupel, Lda;

Judicial de

Reqdº/Ré: Município de

Aveiro

Aveiro

em proporção); a 18/1/06 notif. de q a A. foi
€ 5.594,19

convidado a pronunciar-se sb a transacção
(insuficiência de poderes na procuração); a

Findo

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.

citação a 6/10/04; oposição a 20/10/04; a
563/04 -

Injunção -

3283/04.3TBAV

Acção

R

Especial

Judicial de
Aveiro

Autor: Trimatriz Informática,Lda

30/11/04 notif. Julgamento p/ 6/1/05; a
€ 220,55

Réu: CMA

11/02/05 remessa de transacção assinada por

Findo

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

3172/04.1TBAV

Acção

Judicial de

R

Especial

Aveiro

Autor: Frigiplus - Indústria
do Frio,Lda
Réu: CMA

transacção c/ redução do pedido p/
€ 2.249,03

€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.
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Citação a 20/3/06; infª da DEF de 22/3/06;
remessa de Oposição p/ o P. assinar a
31/3/06; Oposição a 5/4/06; notif. p/
pagamento taxa justiça inicial; a 12/4/06 n/
SecretariaInjunção –
8502/2006 –

Acção Esp.

1590/06

Cump. Obrig.
Pec.

req. informando q não estamos obrigados a

geral de

esse pagamento; a 18/7/06 notif. de

injunções do

Reqte/Autor: Soares

€2.016,64 capital + juros vencidos

sentença q declarou o trib. incompetente e

Porto – Trib.

Joalheiros, Lda.; Rqdº/Réu:

€786,66 + taxa justiça e custas

absolveu a CM da instância como alegado p/

Pequena

CMA

€69,00

nós; a 26/9/06 notif. conta; na sequência de

Instância Cível

diligências do DJ, a 27/11/06 remessa de

do Porto

minuta de Acordo de Pagamento ao P. p/

Findo

assinatura (5 prestações mensais no valor
unitário de €482,01); a 4/11/06 envio do
acordo assinado pelo Sr. P. ao mandatário da
requerente.
citação a 27/1/05; contestação a 10/2/05;
pagamento a 16/2/05; notif. despacho a
62/05.4TBETR

Acção

Judicial de

Sumária

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

Findo

superveniente da lide, em 30/3/05; a
27/1/06 notif. sentença q declara extinta a
instância
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
p/ deduzir oposição; a 14/12/04 despacho do
P. a ordenar pagamento da maioria das

578/2004 –

Injunção -

Trib. Judicial

Reqte: Hiper Império Pneus,

6079/04

Execução

Braga

SA; Reqdº: CMA

€ 19.894,76

facturas (7 facturas já estavam liquidadas e
outra não pertencia a essa firma); a 17/1/05

Findo

req. da Requerente ao tribunal a pedir
extinção da instância por recebimento da
totalidade da quantia exequenda; a 1/6/06
notif. conta; a 21/6/06 notif. extinção da
instância
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
Autora: Águas do Vouga,
1297/03

Acção

Trib. Judicial

S.A.; Rés: Construções

Sumaríssima

de Aveiro

Eduardo Marques Pais &

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

Findo

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
instância por inutilidade superveniente da
lide (pagamento); a 18/7/05 notif. extinção

3451/03

Execução

Execuções de

Exequente: LANIS, LDA.;

Comum

Lisboa

Réu: Município

€ 623,99

da execução; a 8/2/06 req. ao trib. p/ se ter
verificado a manutenção duma penhora na
quantia de €850; a 6/3/06 comunicação da
CGD a informar q foi efectuado o
levantamento da penhora de €850,00; a
22/3/06 notif. Trib. a determinar o
levantamento da penhora dos €850,00.
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Citação a 9/6/04; penhora bancária apesar
2118/04.1TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: Temalarmes - Sist.
Segurança

da dívida já estar paga desde
€ 32.387,19

Réu: Município de Aveiro

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

Findo

irreg. foi remetido req. ao proc.notif.
extinção por pagamento a 10/5/05

980/05.0TBAVR

137/2005

Acção

Judicial de

Autor: MOTIVO - Com. Motiv.

Ordinária

Aveiro

Merc.Lda Réu: CMA

Judicial de

Autor: MOTIVO - Com. Motiv.

Aveiro

Merc.Lda Réu: CMA

Injunção

1045/05.0TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

€ 52.698,80

citação a 22/2/05; contestação a 1/4/05; a
11/4/05 mandatou-se o Dr. Pedro Ribeiro *

Ver proc. em
contencioso
externo

Remetido à DEF c/ desp. Sr. Pres.
p/processamento pagamento. Notif. da

Findo

desistência do pedido.

citação a 24/2/05; contestação do DJ a

Autor: Sotecnisol -

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

Isolam.Engª e Amb.

proc. remetido a contencioso externo (Dr.

Réu: CMA

Pedro Ribeiro).

Ver proc. em
contencioso
externo

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
proposta de pagamento do DJ a 18/6/03;
Acção
4816/03 -

Sumária -

2615/05

Execução
comum

Juízos
Cíveis/Execuç
ão do Porto

Dívida liquidada em 14/03/05 sem juros;
Autor: Gustavo Cudell, Lda
Réu: CMA

€7.917,06 + €1.376,95

intentada a acção executiva relativa aos
juros em Março/05; a 14/3/05 pagamento dos

Findo

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; a 14/3/06
notifi. da extinção da execução p/
pagamento
citação a 11/2/05; a 25/2/05 proposta de
acordo; a 28/2/05 apresentação em juizo de

76/2005

Injunção

Judicial de
Águeda

Req: Águedapan Soc.Dist.Eq.Panif.Ld
Req: CMA

Transacção c/ redução do pedido p/
€ 17.572,67

€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
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A 22/6/06 carta do Advogado Bernardino
Pinto a dar conhecimento do requerimento
executivo que deu entrada no Tribunal no dia
2/6/06 visando obter o pagamento do
montante respeitante ao processo 131/99 +
juros, que, conforme transacção, deveria ter
sido liquidado até finais de Abril de 2003;
contactado o mandatário da Exequente, a
24/8/06 proposta do DJ em 3 prestações,
incluindo juros e metade da sanção, q foi

Acção
131/99 – 131-

Ordinária –

A/99

Execução
Comum

38.679,90€ qtia exequenda ( juros

aceite superiormente; a 29/8/06 fax do

de mora a 4% + €5.113,70€ de

mandatário a informar q não conseguiu a

Tribunal

Autor/Exequente: João

sanção pecuniária compulsória)

anuência dos seus constituintes ao acordo,

Judicial de

Mendes Leite de Almeida e

(execução por falta de

propondo o pagamento integral e apenas

Aveiro

outros; Réu/Executado: CMA

cumprimento da Transacção

dispensa de juros a partir de 31/5/06; a

homologada no âmbito da acção

4/9/06 remessa desta contra-proposta p/

ordinária 131/99)

decisão superior; aceite a 6/9/06, remessa
de fax ao Adv. da Exequente a 12/9/06:
suspensão da instância e pagam. 4 prestações
de 9.669,98€ (q incluem capital, juros e
sanção pecuniária); atendendo às custas,
alteração do req. de suspensão p/ extinção
da instância, com proposta remetida p/ fax a
14/9/06; a 19/10/06 notif. da suspensão da
instância até 31/12/06; a 20/10/06 carta de
Adv. a informar q teve conhecimento da
notif. da suspensão da instância
citação a 24/11/04; a 16/12/04 ofício ao
trib.da A informar q já havia sido efectuado o

7246/04.0YXLS

Acção

Cível de

B-1266

Ordinária

Lisboa

pagamento a 28/10/04; a 11/3/05 notif.de

Autor: Thyssenkrupp
Elevadores, SA

€6.938,41 + juros vincendos

Ré: CMA

reqtº da autora a requerer extinção instância
p/ inutilidade superveniente da lide; a

Findo

18/7/05 notif. da sentença q declarou a
extinção da instância.; a 12/10/05 notif. da
conta de custas

Vara Mista e
911/04.4TBCBR

Procedimento

Juízos

Cautelar

Criminais de
Coimbra

235/047TBAVR

863/03.8TBMLD

Acção
Ordinária

Tribunal
Judicial de
Aveiro

Acção

Judicial da

Ordinária

Mealhada

Secretaria de
28428/2005

Injunção

Injunção
Lisboa

Em 01/04/04 notificação de arresto de
Req: Filmat - Ind. Aluminio e
Est. Met.

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

Req:

Tribunal informou-nos de que ficou sem

Ventura e Pires, SA

Findo

efeito a diligência solicitada em virtude de
transacção efectuada.

Autor: SPA; Réu: Município
de Aveiro

Autor: MT - Inst. Electricas
Águas e Saneamento, Lda.
Réu: CMA

Reqte: Feirexpo - Log, Lda;
Redo: CMA

€12.418,85 + juros moratórios no
valor de €2.915,36 + juros
vincendos até pagamento

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.

Findo

Extinção da instância.

Notificação a declarar a incompetência do
Tribunal em razão de matéria.

citação a 30/3/05; pagamento a 23/5/05.
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citação a 13/10/05; oposição a 2/11/05; a
4/11/05 notif. p/ pagamento taxa justiça

Injunção 49171/05 -

Acção Esp.

Secretaria de

5559/05

Cump. Obrg.

Injunção Porto

Reqte: Openline; Redº: CMA

€1.829,15 + juros e taxa de justiça,
no total de €.2026,27

Pec.

inicial, a q respondemos em sentido contrário

Findo

a 11/11/05; a 25/1/06 notif. de resposta da

(persistindo no

reqte; a 3/3/05 proposta ao V. Pedro Ferreira

entanto a

de transacção negociada pelo DJ; a 5/5/06

dívida,

notif. sentença q absolveu a CMA da instância

negociação de

p/ incompetência em razão da matéria do

transacção pelo

tribunal (como alegado na n/ Oposição);

DJ e

encetadas negociações pelo DJ, proposta de

mandatário da

Transacção ao Sr. P. em 13/6/6; remessa de

Openline,

acordo de pagamento já rectificado,

proposta ao P.

solicitando-se à mandatária da Openline que,

em 13/6/06)

após assinatura, o remeta ao DJ para se
efectuar o pagamento da 1ª prestação.
citação a 11/1/05; contestação a 27/1/05;
6519/04.7TJLSB

Acção

2º Juízo Cível

Sumária

de Lisboa

Autor: Assicurazioni
Generali, SA

Transacção a 09/02/2005 homologada por
€ 5.710,97

Réu: CMA

sentença notif. a 11/04/05 que declarou

Findo

extinta a instância; a 18/9/05 notif. Conta de
custas no valor de €55,63

124/2005

Injunção

1045/05.OTBAV

Acção

R

Ordinária

Tribunal

Req: Construtora da

Apresentação de oposição em 14/04/05,

Ver proc. em

Judicial da

Ferraria, AS;

notif. p/ junção procuração a 27/5/05 -

contencioso

Lousada

Reqª: CMA

passou a contencioso externo

externo

Tribunal
Judicial de
Aveiro

2410/05.8TVLS

Acção

2ª Vara Cível

B

Ordinária

de Lisboa

Secretaria de
28428/2005

Injunção

Injunção
Lisboa

citação a 24/2/05; apresentação contestação
Autor: Sotecnisol, SA; Ré:

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

CMA

procuração - passa a contencioso externo, Dr.
Pedro Ribeiro

Ver proc. em
contencioso
externo

citação a 3/5/05; confirmada divida pela

Autor: Digital XXI, Soluções

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

Gráficas Unipessoal, Lda.;

instância p/ falta personalidade judiciária da

Réu: CMA

Findo

CMA; a 21/9/05 pagamento.

Reqte: Feirexpo - Log, Lda;

citação a 30/3/05; pagamento a 23/5/05.

Redo: CMA

Findo

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.
e prescrição); a 8/2/06 req. a informar q o
nº 10/2006

Injunção

Trib. Comarca

Reqte: Soplacas, Lda.;

de Cascais

Reqdº: CMA

Município se encontra dispensado do
€ 69.922,51

pagamento de taxa de justiça inicial e

Findo

subsequente face a inquirição do trib. nesse
sentido de 2/2/06; a 10/4/06 notif. sentença
q deu absolveu a CMA da instância p/
incompetência do tribunal (tal como
havíamos invocado)
citação a 23/1/06; a 30/1/06 a DEF infª q 7
facturas já foram liquidadas e q 2 n estão
validadas contabilisticamente; após
negociação do DJ c/ mandatário da A., foi

103/06

acção

Trib. Judicial

A: Afonso de Oliveira Costa

ordinária

Anadia

& Filhos, Lda.; Ré: CMA

€26.436,52 + juros de €19.323,59

acordada a suspensão da instância p/ se
chegar a transacção: pagamento de
€16.000,00 em 3 prestações mensais; a
23/3/06 entrada da transacção no tribunal; a
16/5/06 notif. da sentença q homologou a
transacção.
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Citação a 23/3/06; remessa à DEF p/
confirmação da dívida e/ou plano de
pagamentos; a 6/4/06 Infª 281/06 do DJ p/ o
P. e V. Pedro Ferreira, afim de validarem
proposta de acordo e de suspensão da
Acção
724/06

Cumprimento
Obrigação
pecuniária

instância até ao alcance do mesmo; a
Trib. Judicial

Autor: Blocomate, Fábrica

€2.836,04 (capital €2.478,58 +

11/4/06 apresentação em trib. de req. a

Figueira da

de Artefactos de Cimento,

juros vencidos €357,58) + juros

pedir suspensão da instância; a 24/4/06

Foz

Lda; Réu: CMA

vincendos

remessa ao P. de minuta de Transacção p/

Findo

subscrever; a 24/4/06 notif. de suspensão da
instância p/ 15 dias; a 5/5/06 entrada em
tribunal da Transacção e carta do mandatário
da A. a referir o pagamento da 1ª prestação;
a 17/5/06 notif. sentença q homologou a
Transacção.
Citação a 9/3/06; despacho DJ a pedir
confirmação dívida à DEF de 10/3/06; a
14/3/06 Infª da DEF e encetação, pelo DJ, de
negociação tendente a obter acordo; a

1389/06

acção

Trib. Comarca

Autora: Eurostand, Lda.;

ordinária

de Loures

Réu: CMA

€33.511,86 + juros vincendos
(aquisição material expositivo p/
capitania)

24/3/06 proposta do DJ ao V. Pedro Ferreira
de acordo no pagamento da qtia de
€31.249,38 (50% dos juros) em 3 prestações;

Findo

a 27/4/06 recepção no trib. da Transacção
acordada; a 3/5/06 notif. do Adv. da A. dessa
apresentação e q aguardam o pagamento da
1ª prestação; a 24/5/06 notif. da sentença q
homologou a transacção.
Citação a 7/7/06; a 10/7/06 remessa ao V.
Dr. Capão Filipe p/ q o Teatro Aveirense e
Dep. Cultura prestem informação detalhada
sb o pedido da SPA; após infª do dep.
Cultura, infª ao V. Dr. Pedro Ferreira a propor

3097/06

Acção
Sumaríssima

Tribunal

Autor: S.P.A., Sociedade

€3.474,86 (reclama pagamento de

cenários p/ acordo; a 21/7/06 proposta de

Judicial de

Portuguesa de Autores; Réu:

direitos de autor de espectáculos

transacção ao Sr. P.; a 24/7/06 remessa da

Aveiro

Município de Aveiro

no teatro aveirense e outros)

Transacção assinada ao mandatário da A.

Findo

(€3.170,94 em 6 prestações mensais); a
25/7/06 comunicação do adv. da A. a
informar q remeteu já o termo de
transacção; a 14/11/06 notif. da
homologação da transacção.
Citação a 10/4/06; remessa à DEF p/
confirmação da dívida; confirmada a divida
por Infª de 18/4/06; a 19/4/06 proposta do
DJ ao V. Pedro Ferreira p/ pagamento
imediato (até 12/5/06); a 16/5/06 notif. da
sentença q conferiu força executiva à PI por
falta de contestação ou pagamento; a

Acção p/
3990/06

cumprimento

Trib. Judicial

Autor: Movensis, SA; Réu:

de obrigação

de Oeiras

CMA

pecuniária

a) capital de €2.191,27; b) juros

17/6/06 remessa ao V. Pedro Ferreira p/,

vencidos de €379,51; juros

com urgência, ordenar o pagamento sob pena

vincendos; custas e procuradoria

de execução com penhora imediata; a
22/5/06 carta do adv. da A. a exigir
pagamento voluntário até 30/5/06 e/ou
plano de pagamentos, sob pena de execução
imediata – remessa ao V. Pedro Ferreira no
dia 22/5/06; pagamento de €2.570,78 a
25/5/06; a 5/6/06 notif. p/ pagamento de
custas (€106,80).
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Citação a 12/07/2006; após negociações com
a mandatária da A., proposta de Transacção
Acção p/
4676/06

cumprimento
de obrigação
pecuniária

Tribunal

Autor: Computer 2000, Lda.

Judicial de

(antes Micrograf, Lda.);

Matosinhos

Ré: CMA

ao Sr. P. a 22/6/06; a 30/7/06 apresentação
€6.308,72

em trib. da transacção; a 7/7/06 notif. da
homologação da transacção (€5.002,46 em 4

Findo

prestações mensais + €100 a título de
despesas expediente + custas); a 11/9/06
notif. da conta de custas.
Citação a 14/7/06; remessa à DEF p/
confirmação; a 18/9/06 contestação; a

5595/06

Acção
Ordinária

Tribunal
Judicial Stª
Maria da Feira

Autor: Rainho & Neves, Lda;
Réu: Município

20/10/06 notif. trib. p/ pagamento taxa
€71.897,43 (execuções gráficas)

justiça e junção de procuração; a 25/10/06
ofício ao trib. informando da dispensa de
pagamento da taxa inicial e proposta de
mandato externo ao Sr. P.;

Solicita que seja integrada na CMA
em regime de contrato de trabalho
535/06

Acção Comum

Tribunal do

Autor: Maria de Fátima da

+ €9.256,74 de indemnização de

Trabalho de

Silva Marques;

créditos + retribuições mensais

Aveiro

Ré: CMA

desde 30 dias antes da propositura
da acção (contratos de prestação
de serviços)

Tribunal
886/06

Injunção

Judicial de
Aveiro

Injunção

realizada em 26/9/06; contestação a
6/10/06; a 25/10/06 notif. trib. a pedir
junção de procuração; na mm data proposta
de constituição de mandatário externo ao Sr.
P.
Citação a 3/11/06; na sequência de

Reqte: Unave;

Requerem pagamento qtia

diligências do DJ, a 27/11/06 proposta de

Redº: Município

3.706,86€

Acordo de Pagamento ao P. (3.706,86€ em 3
prestações mensais);

Secretaria
40409/06

Citação a 31/7/06; tentativa de conciliação

Citação a 7/11/06; após diligências do DJ,

Geral de

Reqte: Viagens Abreu, SA;

Requerem pagamento da qtia de

proposta de acordo de pagamento ao P. a

Injunções do

Redº: Município

10.504,13€

22/11/06; a 30/11/06 remetido o acordo ao

Porto

mandatário do requerente para assinatura;
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Diversos
N.º

Tipo de

Processo

Procº

Entidade

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

1ª citação a 3/1/05; pedido de repetição das
citações a 5/1/06 p/ falta dos contratos e
certidões de dívida; a 7/1/05 nova citação
das finanças c/ as certidões de dívida mas
sem os contratos; a 11/1/05 pedido de
repetição da citação por falta dos contratos;
a 19/1/05 notif. do despacho das finanças a
indeferir a repetição da citação; a 7/2/06
recurso p/ o Sr. Ministro a pedir a revogação
Processos nºs

daquele despacho e q desse início ao

0051200401021

Processos de

1º Serviço de

Exequente: INH;

€7.636.776,60 (tem subjacente

procedimento tendente à dação em

842 e

Execução

Finanças de

Executado:Município de

contratos com o INH p/ habitações

pagamento pelas habitações subjacentes à

0051200401021

Fiscal

Aveiro

Aveiro

sociais)

850

execução; a 9/9/05 notif. de q o INH se
oponha à dação em pagamento; a 15/9/06
outorga de Acordo negociado pelo DEF c/ o
INH p/ regularização de toda a dívida
existente do Município; a 3/1/06 envio de fax
ao INH p/ solicitar às finanças a cessação das
execuções face ao Acordo já celebrado; a
18/1/06 remessa às finanças de cópia do fax
e do Acordo; a 24/2/06 notif. do despacho
das finanças a suspender a execução p/ 1
ano.
Notif. p/ penhora a 23/11/05; após

P108200401019

Penhora de

503

Créditos

Serviço
Finanças de
Aveiro

confirmação da DEF, depósito na Tesouraria
Executado: Joaquim A.

Créditos penhorados até ao

do crédito verificado de €47.296,06 à ordem

Gomes & Filhos, Lda.

montante de €91.131,84

do proc. execução fiscal; remessa de ofício

Findo

ao serviço de finanças acompanhado da guia
de depósito a 6/4/06

1167/2001

Penhora de

Trib. Judicial

Créditos

Aveiro

0094200301509

Penhora de

926 e apensos

Créditos

7962/03

Penhora de
Créditos

DGI - Serviço
de Finanças
da Feira

notif. Nov./04; resposta a 16/12/04; deposito

Exeq.: Auto-Variante, Lda;

da quantia à ordem dos autos em 2/3/05 e

Exec: Centro Desportivo de

11/5/05; em 8/6/05 nova notif. a q se

S. Bernardo

respondeu q já se havia dado cumprimento.

Exec: Segureza, Segurança

Efectuado o Depósito na Repartição de

Privada, Lda.

Finanças de Aveiro do Crédito penhorado.

Solicitador no

Exeqte: Marcas Viales SA e

processo

Diez Y Companhia SA; Exetª:

executivo

Lanis Sinalização, Lda.

Findo

Findo

notif. a 30/1/04; a 3/1/05 apresentação em
€ 695.045,50

trib. de req. a requerer q dê sem efeito a
ordem de penhora por inexistência, nesta

Findo

data, de créditos susceptíveis de tal.

Trib. Judicial
771/04.5TBACB

Penhora de
Créditos

Alcobaça-

Exec: Macobaça, Lda; Exec.:

Solicitador

Construções José Bernardes,

execução João

Lda.

Remetida resposta a 13/5/05 dando conta da
inexistência de créditos

Findo

José Ferreira
Trib. Oliveira
693/05.2TBOAZ

notif. a 9/6/05; ofício de 17/6/05 a

Penhora de

de Azeméis

Exeq.: Ilídio Mota, Lda;

reconhecer o crédito de € 29.851,53; a

Créditos

(solcitador

Exec: Cabral & Filhos

23/9/05 pagamento do valor penhorado ao

Candido Alves)

317-A/2002

Penhora de
Créditos

0051200501001

Penhora de

264-finanças

Créditos

Findo

solicitador.

Trib. do Trab.

Exeq.: Maria Odete Oliveira

notif. a 13/5/05; após infª da DEF, ofício de

Oliveira de

Ramos e outros; Exec:

17/6/05 a informar da não existência de

Azeméis

Ferlimpa, LDA.

créditos.

1º Serviço de

Exectdº: Bobinel, Bobinagem

notif. a 26/7/05; depósito em operações de

Finanças de

e Reparações Eléctricas,

tesouraria a 3/8/05; ofício de 3/8/05 a

Aveiro

Lda.

remeter comprovativo do depósito.
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2666200301001

Penhora de

200-finanças

Créditos

Serviço
Finanças do
Sátão

notif.a 28/9/05; a 7/10/05 remessa de ofício

Exectdº:José da Cruz

a informar da existência de auto e de

Bernardes

Findo

créditos de subempreiteiros
notif. a 19/9/03; por despacho do DJ de
29/4/04 remessa à DEF p/ efectuarem o
depósito e posterior remessa ao DJ do

255-A/2001

Penhora de
Créditos

Tribunal
Judicial de
Aveiro

comprovativo; em 7/5/04 depósito da
Exeqte: M.H. Santos, Lda;
Exedº: B40, Lda.

€9.500,00 + €489,19

quantia; a 1/9/04 apresentação em tribunal
do documento comprovativo do depósito; a

Findo

31/1/05 nova notif. p/ penhora do valor de
€489,19; a 16/2/05 remessa ao trib. do n/
ofício nº 2620 do comprovativo do novo
depósito.
citação a 14/1/05; tendo a DEF confirmado a
existência dum crédito (veja-se infª nº

Providência
6810/04

cautelar de

13ª Vara Cível

Reqte: Pavia, SA; Redº: Vitor

arresto de

de Lisboa

Frias, Lda

créditos

arresto até ao valor de

51/DJ/05), remeteu-se ao tribunal ofício a

€1.063.017,59 de todos os créditos

4/2/05 informando dos antecedentes do

a favor da Vitor Frias, Lda.

processo e q havia sido depositado o valor de

Findo

€172.045,21, remetendo-se ainda o
comprovativo.
Serviço

1322004010127

Penhora de

Finanças de

38-finanças

Créditos

Oliveira de

notif. a 19/9/05; a 30/9/05 ofício a dar conta

Exectdº: Cabral & Filhos

da inexistência, nesta data, de créditos.

Findo

Azeméis
Trib. Jud.
145/05

Penhora de

Braga -

Créditos

Solicitador
José Carvalho

Exqte: Camafri, Lda.;

notif. p/ penhora a 31/10/05; n/ ofício a

Exectdº: Construções

informar da n existência de créditos a

Casimiro Ferreira, Lda.

3/11/05

Findo

notif. a 18/22/06; confirmado pela DEF
crédito da executada no valor de € 1.399,22,
P
0051200501025
112

Penhora de
Créditos

1º Serviço
Finanças
Aveiro

Executado: Auto Comercial
de Aveiro, Lda.

remessa do proc. ao V. Pedro Ferreira, a
Todos os créditos existentes na CM

20/2/06, p/ ordenar o depósito na tesouraria

Findo

das finanças; a 21/2/06 depósito de
€1.399,22 na tesouraria; a 15/3/06 remessa
de ofício c/ o comprovativo às finanças

P
3360200501100
4182

Penhora de

Finanças do

Executado: Traços Nobres,

Créditos até ao montante de

créditos

Porto

Lda.

€17.726,15

Notif a 23/3/06; após infª da DEF, remessa de
ofício às Finanças a informar da não

Findo

existência de créditos
Notif. p/ penhora a 23/11/05; após

P108200401019

Penhora de

503

Créditos

Serviço
Finanças de
Aveiro

confirmação da DEF, depósito na Tesouraria
Executado: Joaquim A.

Créditos penhorados até ao

do crédito verificado de €47.296,06 à ordem

Gomes & Filhos, Lda.

montante de €91.131,84

do proc. execução fiscal; remessa de ofício

Findo

ao serviço de finanças acompanhado da guia
de depósito a 6/4/06
Notif. a 18/5/06; remessa à DEF p/ confirmar
a 19/5/06; Infª da DEF a confirmar crédito
passível de penhora a 25/5/06; remessa ao V.

Penhora de
P

Créditos –

Serviço

0108200401005

Processo de

Finanças

987

Execução

Ílhavo

Fiscal

Executado: José António

Créditos até ao montante de

Madail Vilão

€2.408,97

Pedro Ferreira p/ ordenar o depósito
imediato da quantia; a 2/6/06 depósito na
Tesouraria à ordem do processo de Execução
Fiscal; a 6/6/06 remessa de ofício c/
comprovativo do depósito ao Serviço de
Finanças.
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Tribunal Judicial (Inquéritos e Queixas-Crime)
N.º

Tipo de

Processo

Procº

Tribunal

Partes

Pedido-Valor

Estado / Fase

Conclusão

Judicial de

Queixoso: CMA

Solicitação de Fotos e Certidões; enviadas em

Aveiro

Arguido: José Rui Sancho

11/12/03 e 08/08/04; a 21/10/04 notif. de

Desrespeito a ordem de embargo de obra.
139/03.0TAAVR

Inquérito

acusação;

870/03.0TAAVR

Inquérito

Ministério
Público

Queixoso: CMA

Por factos indiciadores de crime de

Arguido: Eduardo Fernando

desobediência. Notificação do Despacho de

Teixeira Aires

Acusação em 11/02/2004.
Pedido de Certidão do Livro de Obra
referente a moradia sita na Rua 31 de
Janeiro, n.º34, Santa Joana. Emissão de

317/04.5TAAVR
-C

Inquérito

Ministério
Público

O Técnico, enqto responsável pela

parecer jur. N.º 705/DCC/04, c/ o

Queixosa: CMA

obra, subscreveu declaração em

consequente envio da Certidão e dos docs.

Arguido:Engº Vítor Manuel

c/o aquela estava conforme com o

Solicitados pelo Tribunal; aguarda decisão;

Neves Silva

projecto aprovado, o q se veio a

em 17/11/06 notif. de q em Jan/06 o MP

revelar ser falso

propõs a suspensão provisória do proc. por 6
meses, desde q o arguido entregasse a
quantia de 750€ à Caritas, proposta q veio a
ser acolhida pelo Juiz.

869/03.7TAAVR

----

----

Inquérito

Ministério
Público

Queixosa: CMA
Arguido: João Deus Andrade
Rodrigues Melo

Participação

Ministério

Queixoso: CMA

Crime

Público

Arguido: Ian Martin Arbuckle

Participação

Ministério

Crime

Público

----

Queixa-Crime

----

Queixa-Crime

Crime

Público

Crime desobediência: queixa-crime
apresentada em 23/6/03; Aguarda
subsequentes trâmites.
pessoas durante a Feira de Março

Pereira de Almeida

2003. Aguarda decisão do Tribunal.

Queixoso: CMA

Ministério

do Despacho Acusação em 01/10/2004.

Arguido: Carlos Manuel

Arguida: Maria João Lopes

Participação

parque de feiras)

Ameaças c/ Arma Branca a diversas

Público

Público

Emissão de Cheque s/ Provisão. Notificação

Queixosa: CMA

Ministério

Ministério

4.362,50€ (aluguer de pavilhão no

Crime Desobediência.

Queixoso: CMA

Participação crime a 23/6/03; aguarda
subsequentes trâmites;
Participação crime a 17/12/03;
Crime de Desobediência. Aguarda decisão do

Arguida: Maria Madalena

Tribunal.

Ferreira Valente Pinheiro

Danos em diversos caixotes de lixo, na Av.

Queixoso: CMA

Lourenço Peixinho; dedução pedido cível a

Arguido: Carlos Filipe Silva

7/7/05; a 29/9/05 notif. da acusação e

Monteiro

marcação julgamento p/ 25/5/06
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; a 24/1/06 notif. da acusação p/

Participação
1067/05

Crime Inquérito

crime de falsificação de docs. E crime de

Queixoso: Município de
Ministério

Aveiro (SMA); Arguidos:

Público

Catarina Santos e Manuel
Armando Domingues Alho

burla simples; a 2/2/06 os SMA informam q o
€ 152,05

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, o q foi feito a 16/2/06; a
6/4/06 notif. da homologação da desistência
da queixa qto ao crime de burla e informação
do prosseguimento do proc. qto ao crime de
falsificação dada a sua natureza pública.
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Participação a 17/11/04; dedução pedido
cível a 5/5/05; julgamento marcado para
9/1/06; sentença de 1/2/06 q condenou o
arguido a: 26 meses de prisão suspensos pelo
período de 3 anos; condenar o arguido ao

2238/04

Inquérito –

MP – Tribunal

Processo

Judicial de

comum

Aveiro

Arguido: Antº Miguel Araújo

Furto do gabinete provisório das CO

de Oliveira Vicente Ferreira

(no edifício dos paços do concelho)

e outros; Demandante:

de material informático q mais

Município.

tarde foi devolvido pela polícia

pagamento das custas e procuradoria;
condenar o arguido a pagar ao Município, a
título de indemnização cível, a quantia de

Findo

€500,00; a 24/4/06 notif. da conta de custas
(n da nossa responsabilid); a 31/7/06
proposta de acordo do DJ assinada pelo Sr. P.
(€500 em 10 prestações mensais) a pedido da
mãe do arguido; acordo assinado em 3/8/06;
a 21/8/06 pagam. 1ª prestação de €50,00; a
30/10/06 pagamento do restante.
A 12/3/05 detecção pela PSP de danificação

MP – Tribunal
773/05

Inquérito

Judicial de
Aveiro

de 2 papeleiras na estrada de S. Bernardo; a

Denunciante: CMA;

21/4/05 dedução pedido cível; a 7/9/05

Denunciados: Cátia Sofia

notif. dedução acusação; a 6/11/06

Barreto Lopes e Marco

pagamento dos danos da CMA a pedido do

António Marinho da Silva

arguido, com passagem de desistência de
queixa.
Participação a 29/7/05 p/ crime

1719/05

Participação

MP – Tribunal

Crime –

Judicial de

Inquérito

Aveiro

desobediência de demolição de construções
Participado: Victor Manuel

clandestinas (armazém, anexos e

Ferreira Marques

desactivação fossa); a 25/1/05 notif. de
dedução, pelo MP, de acusação contra o
arguido p/ crime de desobediência
Em Março/2005 participação à PSP q esteve
no local; recuperação da motorizada em

Informação do encarregado
535/05

Inquérito

MP – Trib.

de cemitérios de 29/03/2005

Aveiro

– Luís Armando Amaral
Sanches

Arrombamento do portão principal

19/12/05; a 14/6/06 notif. de Acusação do

do cemitério sul, bem como das

MP contra Luís Armando Amaral Sanches por

arrecadações e secretaria. Furto da

crime de furto qualificado, bem como notif.

motorizada Honda nº 250 -

para dedução do pedido cível; a 27/6/06

€4.391,32

apresentação pedido cível; a 20/11/06 notif.
da admissão do pedido cível e marcação do
julgamento p/ 21/9/07 ou 28/9/07;

Inquérito –
Participação
P 9/06

Crime e
pedido
indemnização

Participação a 3/1/06 (sinal e poste
MP – Tribunal
Judicial de

danificados perto das urgências do hospital);
incertos

€ 3.649,91

Aveiro

a 6/2/06 pedido do MP sb o valor do poste
publicitário, a que demos resposta em
23/2/06

cível

Participação a 18/10/05; a 25/10/05 notif.
MP p/ informar montante dos prejuízos a q
MP – Tribunal
2102/05

Inquérito

Judicial de
Aveiro

Participados: Fernando

demos resposta a 7/11/05; a 6/12/05

Manuel Lopes Simões Campos

prestação de declarações n/ representante; a

e Maria Eduarda Figueiredo

danos: €90,40

Lopes

24/1/06 notif. de dedução de acusação
contra o participado p/ crime de dano
qualificado e arquivamento da queixa em
relação à participada.
Participação a 24/7/06; a 21/8/06 remetido
ofício nº 18608 ao MP, informando q em

---------

Participação

MP – Tribunal

Participação: Município;

Judicial de

Participado: Engº César

Aveiro

Augusto Cristo Silvestre

Proc. Obras nº 340/2005 (Carlos M.

11/11/2005, em atendimento c/ funcionária

Valente Matos declarou ser autor

desta Câmara, o Sr. Carlos Manuel Valente

de projecto subscrito p/ César

Matos declarou ser o autor do projecto de

Augusto Cristo Silvestre)

arquitectura constante do proc. obras,
subscrito pelo Engº César Augusto Cristo
Silvestre, pelo q se participa tais factos.

-----------

Participação

MP – Tribunal

Participante: Município;

Proc. de Obras nº 824/64:

Participação a 27/7/06
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Judicial de

Participado: Fernando

desrespeito a mandado de embargo

Aveiro

Ribeiro de Queiroz

(emitido por falta de licença de
construção) que constitui,
simultaneamente, contraordenação

o

CONTENCIOSO EXTERNO (monitorizado pelo DJ com base nos elementos fornecidos
pelos Advogados Externos mandatados nos respectivos processos)

Contencioso Externo
(Advogados mandatados)
N.º

Tipo de

Processo

Procº

Tribunal

Partes

Pedido – Valor

Estado / Fase

Finalização

Dr. Miguel Garrido: Por Transacção Judicial
celebrada na Acção Declarativa em
04/05/2000, a Câmara prometeu vender à
"VITASAL" terreno ou terrenos na Zona
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

639/1998

Judicial de
Aveiro

Autor: VITASAL - Indústria e
Comércio de Sal, Lda Réu:
CMA

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 recebido, 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 Sentença.
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Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do C.
M."Kayak-Polo"em 1998. O campeonato foi
organizado por um grupo de entidades: a
Câmara, outras e a Federação 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 exterior
(Dr. Miguel G.) com decisão já confirmada
por Acórdão do STJ, a condenação recaiu
solidariamente sobre todos os membros da
Comissão Organizadora, Câmara incluída, mas
a "CULTURÁLIA" está ainda a executar a
Sentença proferida sem nada demandar da
Câmara, por enquanto, uma vez que decidiu
começar por tentar penhorar património da
Acção
168/99 – 168-

Ordinária –

Judicial de

A/99

Acção

Aveiro

Executiva

Federação Portuguesa Canoagem e do

Autor: CULTURÁLIA Viagens, Turismo e

8.277.982$00 (€41.290,40)

Animação, Lda Réu: CMA

Instituto do Desporto em execução de
Sentença; a 25/5/06 reunião, a pedido do Sr.
P., no Governo Civil, onde compareceu o n/
mandatário; a 1/6/06 nova reunião c/
decisão do V. Pedro Ferreira de nada mais ser
pago pela CMA (q honrou todos os
compromissos, excedendo-os em mto) – v. email de 1/6/06; a 2/6/06 remessa das actas
das reuniões pelo nosso advogado, de que
demos conhecimento ao V. Pedro Ferreira e
DEF; a 25/10/06 carta da CGD a informar q
por ordem da solicitadora de execução
cativou à ordem do tribunal a quantia de
78.497,53€, de q demos conheci.to ao n/
mandatário e V. Pedro Ferreira; a 28/11/06
nova carta da CGD a informar q o trib.
ordenou o levantamento da penhora de
78.497,53€, e ordenou a penhora de
17.953,59€ à sua ordem, de q demos
conheci.to ao n/ mandatário e V. Pedro
Ferreira.
Dr. Miguel Garrido: O Empreiteiro pretende
cobrar indemnização pela suspensão de
trabalhos relativos à passagem hidráulica na
Forca-Vouga; a Câmara sustenta q a
pretensão é injustificada, pq o Empreiteiro é

777/2000

Adm. Círculo de
Coimbra

Autor: KELLER GRUNDBAU
GmbH

Réu: CMA

que terá abandonado a obra, e q, mm se
42.341.012$00

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. *
Dr. Miguel Garrido: por queixa de um vizinho
(Walter Rossa), o MP reclama a anulação dum

Autor: Ministério Público
217/2001

Adm. Círculo de

(WALTER ROSSA - FERNANDO

Coimbra

PEDROSO LIMA FERNANDES)
Réu: CMA

licenciamento concedido, por invocada
violação do PDM. O Processo teve decisão
desfavorável no TACC, mas recorreu-se para
o STA, cuja decisão dada a conhecer em
Nov./06 foi de declarar nula a sentença
proferida e ordenou a baixa do proc. ao trib.
p/ novo julgamento.

Pág. 55

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM
"Kayak-Polo" de 1998 (vd. Nota ao processo
"CULTURÁLIA"); o julgamento iniciou-se em
24/10/05, dirimindo-se, fundamentalmente,
se a responsabilidade pelo pagamento da
dívida é solidária a todos os membros da
Comissão Organizadora ou compete apenas á
Judicial de

533/2001

Lousada

Autor: UEM - União de
Estruturas Metálicas, S.A.

CMA; a 13/12/05 not. p/ prestação
8.457.110$00 (€42.183,89)

Réu: CMA

depoimento parte em 20/12/05; a 7/7/06
notif. da sentença q condenou parcialmente
e solidariamente as rés ao pagamento à
Autora da quantia de €38.206,49 + juros sb
€7.307,64 até pagamento; interposição de
recurso contra parte da sentença (contra a
aplicação do artº 1041º do CC, qto á
aplicação da penalidade de 50% - estão em
causa 2.761 contos + juros)
Dr. Miguel Garrido: Divida emergente do CM
"Kayak-Polo" de 1998 (vd. Nota ao processo

Judicial de

204/2002

Aveiro

Autor: NG - Oficina de
Porcelanas, Lda

"CULTURÁLIA"). O Trib. Jud. Aveiro condenou

Réu:

solidariamente todos os membros da

CMA

Comissão Organizadora, q n apenas a CMA,
mas alguns deles interpuseram recurso para o
TRC, cuja decisão ainda se aguarda.
Dr. Miguel Garrido: a indemnização arbitrada

Judicial de

1111/2002

Aveiro

Autor: Carlos Manuel
Marques da Conceição

já está depositada na sua quase totalidade,

Réu:

pelo q deverá ser bastante reduzido o

CMA

montante a depositar adicionalmente, em
função da actualização (+/- €530,00).
€30.187,50 (valor da acção). A
acção tem por base uma escritura
de permuta de bens presentes por
bens futuros, em que a CMA
recebeu dos autores 2 imóveis sitos
em Agras p/ troca de bens futuros
correspondentes a 2 lotes de
terreno no loteamento das Agras do
Norte (nºs 4 e 5). Nessa escritura
ficou clausulado q a entrega dos
lotes, devidamente infraestruturados, deveria ser feita por

2525/03.7TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: Manuel Figueiredo
Dias e outro(s)...
Réu: CMA

escritura de determinação de
objecto até ao final de
Março/2003; mais se clausulou q se
esse prazo fosse ultrapassado,
ficaria a CMA obrigada a pagar, por
cada mês de incumprimento e a
titulo de cláusula penal, o valor de
€15.000,00. Até à data ainda não
foram remetidos ao Notariado do
DJ os elementos necessários à
celebração da escritura de
determinação de objecto p/

Dr. Miguel Garrido: citação a 16/03/03;
remessa de procuração a 28/5/03;
contestação a 17/6/03; Réplica a 9/7/03;
sentença q condenou ao CMA a pagar, a título
de cláusula penal, a qtia de €15.000,00 por
mês, desde Junho de 2003 até à entrega dos
lotes por escritura de determinação de
objecto, acrescidos de juros vencidos e
vincendos até essa escritura; interposição de
recurso em Março/04; audiência do DJ à
contraparte em 17/11/04 (e-mail remetido
ao P., Engº Cruz e Engº Higino para resolução
urgente da situação); a 16/3/05 alegações do
recorrido/autor; a 2/5/06 remessa, via fax,
pelo nosso Adv., do Acórdão do STJ q decidiu
negar a revista (condenação definitiva da
CMA – últimos valores em €592.370,55);
possibilidade de intentar acção executiva a
partir de 5/5/06

entrega dos lotes, pelo q continuam
a cair sb a CMA os €15.000,00/mês
e respectivos juros vencidos e
vincendos.
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Dr. Miguel Garrido: interposição da acção a
29/5/03; contestação da SimRia a 16/9/03;
audiência preliminar a 12/1/04; sentença de
improcedência da acção de 6/2/04;
interposto recurso pela CMA p/ o TRC e
Acção
Ordinária;

Judicial de

2925/03 –

Recurso de

Aveiro; Relação

2446/04

Apelação e

de Coimbra e

Recurso de

STJ

Impugnação do último acto
Autor: Município Aveiro e
outro(s)...

Réu: SIMRIA

eleitoral p/ os órgãos sociais da
SimRia, q a CMA impugnou juntam.
c/ a CMOvar, q obteve acórdão do
STA favorável

Revista

apresentadas as n/ alegações e da SimRia;
Acórdão da Relação de 3/12/04 a julgar
improcedente o recurso de apelação;
Interposição de Recurso de revista pela CMA
p/ o STJ a 14/2/05; contra-alegações da
SimRia a 16/3/05; Acórdão do STJ de 7/6/05
q decide conceder revista revogando a
decisão recorrida (dá razão à CMA); pedido
de aclaração da SimRia q veio a ser
indeferido em 27/9/05; acórdão favorável à
CMA transitado em julgado.

€30.187,50 (valor da acção). A
acção tem por base uma escritura
de permuta de bens presentes por
bens futuros, em que a CMA
recebeu dos autores 2 imóveis sitos
em Agras p/ troca de bens futuros
correspondentes a 2 lotes de
terreno no loteamento das Agras do
Norte (nºs 4 e 5). Nessa escritura
ficou clausulado q a entrega dos
lotes, devidamente infraestruturados, deveria ser feita por
2525/03.7TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: Manuel Figueiredo
Dias e outro(s)...
Réu: CMA

escritura de determinação de
objecto até ao final de
Março/2003; mais se clausulou q se
esse prazo fosse ultrapassado,
ficaria a CMA obrigada a pagar, por
cada mês de incumprimento e a
titulo de cláusula penal, o valor de
€15.000,00. Até à data ainda não
foram remetidos ao Notariado do
DJ os elementos necessários à
celebração da escritura de
determinação de objecto p/

Dr. Miguel Garrido: citação a 16/03/03;
remessa de procuração a 28/5/03;
contestação a 17/6/03; Réplica a 9/7/03;
sentença q condenou ao CMA a pagar, a título
de cláusula penal, a qtia de €15.000,00 por
mês, desde Junho de 2003 até à entrega dos
lotes por escritura de determinação de
objecto, acrescidos de juros vencidos e
vincendos até essa escritura; interposição de
recurso em Março/04; audiência do DJ à
contraparte em 17/11/04 (e-mail remetido
ao P., Engº Cruz e Engº Higino para resolução
urgente da situação); a 16/3/05 alegações do
recorrido/autor; a 2/5/06 remessa, via fax,
pelo nosso Adv., do Acórdão do STJ q decidiu
negar a revista (condenação definitiva da
CMA – últimos valores em €592.370,55);
possibilidade de intentar acção executiva a
partir de 5/5/06

entrega dos lotes, pelo q continuam
a cair sb a CMA os €15.000,00/mês
e respectivos juros vencidos e
vincendos.
Citação a 20/\0/03; remessa do proc. e
procuração ao Dr. Miguel Garrido a 23/10/03;
a 11/12/03 comunicação do n/ adv. a
informar q não apresentou contestação e q
abordaria a questão meramente de direito
em sede de alegações; envio do PA a trib. a
15/12/03; a 4/3/04 notif. de despacho q deu

677/03 – 677A/03

RCA –
Execução de
Sentença

como confessados os factos p/ falta de

Rec./Exequente: João
Adm. Círculo de

Francisco Canha F.Santos

Proc. Obras nº 556/68 (deferimento

Coimbra

Redº/Executado: Presidente

tácito de licenciamento)

da CMA

contestação; a 22/3/05 entrega de sentença
pelo n/ adv. proferida a 2/11/04, q anulou os
actos recorridos; a 22/3/05 conversa c/ o P.
alertando-o p/ os efeitos da sentença; a
24/7/06 citação da Execução; a 25/7/06
mandatou-se novam. o Dr. Miguel Garrido;
Set/06 contestação; 21/11/06 noti. Sentença
fixou o prazo de 15 dias p/ a pratica do acto
(apreciação do projecto de arquitectura
sendo q em caso de indeferimento deve ser
realizada a audiência prévia).
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Dr. Pedro Ribeiro: chamada à acção a CM
2121/03.9TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: Maria Odete Gomes

apresentou contestação e resposta; a

Correia Pinto de Sousa e

10/01/05 notificação da sentença de

outro(s)

absolvição da instância; a Autora interpôs
recurso de agravo.

3949/03.5TBAV

Acção

Judicial de

R

Sumária

Aveiro

Autor: João Paulo Rocha
Martins

Dr. Pedro Ribeiro: apresentada contestação e

Réu: Arménio

feito despacho saneador, aguarda

Batista & Neves

subsequentes trâmites.
Terminada a acção que correu termos no
tribunal administrativo (proc. 150/2003) que
se considerou incompetente, veio a Heller
interpor nova acção, desta no tribunal
judicial; a citação ocorreu a 30/3/04;
mandatou-se o Dr. Miguel Garrido a 31/3/04;
contestação em Maio/04; réplica a 1/6/04;
sentença a 13/10/04 q julgou o trib.
Incompetente em razão da matéria;

1324/04.3TBAV

Acção

R

Ordinária

Tribunal
Judicial de
Aveiro

€700.655,53 + juros a 7%

transitadas em julgado as 2 sentenças sem

Autor: Heller Factoring SA;

(empreitada do teatro aveirense;

que fosse dado conhecimento da interposição

Réu: Município de Aveiro

cessão de créditos feita pela

de qualquer recurso, entendeu-se que esta

empreiteira ECOP à autora)

questão estava finda; a 13/6/06 remessa de
mail do n/ adv. dando conhecimento de q, ao
abrigo duma regulamentação de 1931, a
Heller havia interposto um recurso para o
Tribunal dos Conflitos, donde saiu o Acórdão
nº 7/05, de 12/1/06, q julgou competente os
tribunais judiciais para conhecimento do
pedido, ordenando a remessa do processo ao
tribunal judicial de Aveiro; a 8/9/06 notif. p/
audiência preliminar p/ 28/9/06.
Dr. Pedro Ribeiro: citação a 28/4/04;
contestação elaborada DJ; procuração ao
mandatário a 11/6/04, notif. resposta a
05/07/04; sentença de condenação a
11/11/04; interposição recurso e
apresentadas as alegações a 26/01/05 para
Tribunal Relação (sem efeito suspensivo p/ n
prestação de caução); a 16/12/05 notif

1629/04.3TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

acórdão q confirmou sentença do trib.

Autor: Tracevia -Sinalização,
Segurança e Gestão Tráfego.

€ 96.942,35

Réu: CMA

Aveiro; em 11/1/06 interposição recurso

Findo

agravo p/ STJ; apresentação das alegações; a
22/2/06 reunião p/ se chegar a acordo de
pagamento; a 29/5/06 notif. ao n/ advogado
do Acórdão que considerou estar-se perante
um acto de gestão privada duma entidade
pública e q transitará em julgado a 14/6/06;
a 6/6/06 solicitei cópias de todos os
articulados ao n/ mandatário; a 29/9/06
notif. da conta de custas
Dr. Pedro Ribeiro: apresentação de
contestação elaborada pelo DJ; após junção
de procuração pelo mandatário, foi
notificado da réplica a 21/10/04; em Nov/06

Autor: Novabase iis 6598/04.7TBOE

Acção

Judicial de

Infraest. e Integração de

R

Sumária

Oeiras

Sistemas Informáticos
Réu: CMA

negociações entre DJ, DEF e mandatário p/
€6.509,91 + juros vincendos

se tentar acordo de pagamento; a 23/11/05
comunicação da DEF ao Adv. de cópia da
ordem de pagamento e cálculo dos juros; a
28/6/06 apresentação de Transacção em trib;
a 5/7/06 notif. da homologação da
transacção; a 3/10/06 notif. conta.
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Dr. Pedro Ribeiro: apresentação contestação
elaborada pelo DJ a 15/11/04; a 10/11/04
mandatou-se o Dr. Pedro Ribeiro; a 2/12/04
2929/04.8TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: IBEROBRITA Produtora de Inertes
Réu: CMA

réplica; a 22/4/05 notif. da audiência
€74.778,98 (fornecimento contínuo
de inertes/03)

preliminar p/ 23/5/05; a 4/7/06 notif. p/
julgamento no dia 29/1/07; a 13/11/06 mail
do n/ adv. informando da designação da data
do julgamento e q, n existindo decisão
àquela data do recurso de agravo interposto,
irá suscitar o adiamento.
Dr. Pedro Ribeiro: contestação elaborada
pelo DJ; junta procuração aos autos; notif.
da réplica a 10/02/05 apresenta articulado a
23/02/05; notificado de 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. do trib.;
interposição de recurso de agravo deste
despacho c/ alegações a 28/3/06; a 7/4/06
alegações Eurest; em 8/3/06 notif. da
sentença de condenação da CMA ao n/
advogado; interposição de recurso desta pelo
n/ mandatário a 16/5/06; a 4/9/06 nossas
alegações; o recurso de apelação tem efeitos
meramente devolutivos e não suspensivos; a

3084/04.9TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: EUREST - Soc.
Europeia de Restaurantes
Réu: CMA

30/5/06 carta da CGD a informar do cativo
€173.737,23 + juros vincendos

de €200.677,48 à ordem do processo; a 7/6/6

(refeições das escolas)

e-mail ao nosso mandatário para esclarecer a
situação, a q deu resposta no mesmo dia
informando sb os antecedentes que atrás
inserimos; a 5/6/06 citação c/ auto de
penhora p/ pagamento ou oposição à
execução e penhora, remetida a 6/6/6 ao n/
mandatário por fax, com conhecimento ao V.
Pedro Ferreira e DEF; a 7/8/06 carta da CGD
a informar q procederam à transferência dos
200.677,48€ p/ a conta da solicitadora de
execução; a 26/9/06 notif. da conta pela
solicitadora a qual, parecendo-nos errada, foi
objecto da infª nº 724/DCC/06 (a CMA tem a
receber €3.388,27); na mm data cópia para
conhecimento ao n/ adv; a 29/9/06 notif.
dando conhecimento de q a execução se
encontra sustada e q será remetida à conta;
a 6/11/06 carta da solicitadora de execução
a devolver a quantia de 3.386,27€.
Dr. Pedro Ribeiro: apresentação contestação

2410/04.5TBFIG

Acção

Judicial da

Autor: Irmãos Heleno, Lda.

elaborada pelo DJ; mandatário junta

Ordinária

Figueira da Foz

Réu: CMA

procuração aos autos e réplica; aguarda
subsequentes trâmites.

Req: Casa Sol - Mat.
53/2004

Injunção

Judicial de Mira

Construção, Lda.

Req:

CMA

47/05.0TBAVR

Acção

Judicial de

Ordinária

Aveiro

Autor: Jaime Gonçalves
Pereira e Outro(s)
Réu: CMA

Dr. Pedro Ribeiro: oposição elaborada pelo
DJ; junta procuração pelo mandatário
28/12/04; a 21/01/05 sentença de absolvição
da instância da CM (erro forma processo)
Dr. Miguel Garrido: citação a 11/1/05;
contestação a requerer a intervenção da
Junta Freguesia Aradas; a 9/12/05 notif.
audiência preliminar p/ 19/12/05
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Dr. Pedro Ribeiro: apresentada contestação;
a 15/03/05 notif. da réplica apresentada pela
A; audiência preliminar marcada p/ 16/6/05
406/05.9TBAVR

Acção

Judicial de

Autor: Mário Almeida, Lda.

Ordinária

Aveiro

Réu: CMA

(suspensão da instância p/ acordo); ver mail
€126.370,30 + juros vincendos

remetido ao n/ advogado a 1/6/6; o DEF n

Findo

informou qdo se deu o pagamento; a 9/6/6
apresentação de Transacção em tribunal
(operação Factoring); a 22/6/06 notif. da
sentença de homologação da transacção.

585/05

Recurso de
Revista

STJ

Recorrente: Município de

Dr. Miguel Garrido: apresentação de

Aveiro; Recorrido: TECNASOL

alegações a 13/10/05 p/ o STJ

*

Dentro do prazo concedido para contestar a
CM deliberou a 17/11/03 revogar a
515/03

Rec. Cont.
Anulação

TACC

Rec: Bravenconstrói, Lda.

deliberação impugnada de 05/05/2003,

Recª: CMA

tendo-se dado conhecimento ao TACC a

Findo

17/11/03; A 3/5/06 notif. de extinção de
instância. #
Contestação apresentada pelo DJ; Notif.
Julgamento a 30/11/2004; constituído
mandatário externo p/ dar seguimento ao
2301/03.7TBAV

Acção

Judicial de

R

Ordinária

Aveiro

Autor: Fernando Henrique
V.P. Bagão
Réu: CMA

processo (Dr. João Pedroso); notificação de
€ 501.472,50

sentença de condenação 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.
Dr. Miguel Garrido: citação a 23/5/05;

2676/05.3TBAV

Acção

R

Ordinária

Tribunal

Autor: Madeivouga, Lda;

Judicial de

Réu: CMA e Matadouro da

Aveiro

Beira Litoral, AS

contestação a 22/6/05; a 15/3/06
conhecimento, pelo n/ Adv. de q haveria
acordo da CM na entrega de terreno(?) e q
tínhamos até 20/3 p/ indicar testemunhas
(Engº Cruz).
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
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

Exec. P/
1896/04

Pagamento

Judicial de

Exeq: Rodimo, Lda.

Quantia

Aveiro

Exec: CMA

Certa

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; a 5/4/06
comunicação da CGD do cativo de
€72.834,43; a 12/4/06 notif. solicitadora p/
pagamento ou oposição à nova penhora; a
12/4/06 remessa de cópia ao nosso
mandatário e à DEF de cópia desta notif; a
15/5/06 comunicação da CGD de q
procederam à transferência de €72.834,43
para a conta em nome da solicitadora de
execução (conhecimento imediato à DEF e
Dr. Miguel Garrido); a 21/6/06 citação da
solicitadora p/ pagamento da quantia de €
69.556,28 ou oposição à penhora (remetido
por fax ao n/ adv.); em Julho/06 nova
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Oposição à Penhora; a 26/7/06 notif. do P.
para depor na audiência de inquirição de
testemunhas de 16/10/06; A 3/8/06
comunicação da CGD a informar da penhora
dos €69.556,28, conforme notif. da
solicitadora; a 9/10/06 2 novas citações p/
pagamento de 45.303,57€ e 19.210,32€ ou
oposição à penhora; na mesma data notif. de
2 cartas da CGD a informar do cativo dessas
importâncias à ordem do tribunal; remessa à
DEF e n/ advogado; em 16/10/06 início da
audiência; 17/10/06 as partes chegam a
acordo p/ transacção; a 26/10/06 entrega da
Transacção em tribunal; a 13/11/06 pedido
ao trib. de admissão de alteração à cláusula
3ª;
Citação a 24/1/05; mandatado o Dr. Pedro
Ribeiro a 26/1/05; contestação a 21/2/05;
dpois de réplica, marcação de tentativa de
conciliação p/ 16/6/05; a 15/6/05
407/05.7TBAVR

Acção

Judicial de

Ordinária

Aveiro

Autor: Spral - Soc. PréEsforçados, Lda.

procuração c/ poderes especiais; ver mail
€197.061,10 + juros vincendos

Réu: CMA

remetido ao n/ mandatário a 1/6/06; o DEF n

Findo

informou qdo efectuou pagamento; em
9/6/06 apresentação de Transacção em
tribunal (operação de Factoring); remessa da
indicação do valor ao n/ mandatário a
23/6/06 (€180.934,34)

1550/03.2TBILH

Acção

Judicial de

Ordinária

Ílhavo

Autor:BASBRAN - Soc. Imob.,

Dr. Miguel Garrido (Notif. data audiência e

Lda Réu:Espália - Soc.

julgamento p/ 04/07/05). *

Constructora, Lda

Dr. Pedro Ribeiro: contestação elaborada
pelo DJ; junta procuração pelo mandatário; a
30/6/05 notif. tentativa conciliação p/
6010/04.7TJLSB

Acção

Tribunal Cível

Autora: Granital,Lda.; Ré:

Ordinária

Lisboa

CMA

€4.276,29

5/7/05; a 22/7/05 transacção c/ redução do
pedido da A. p/ € 4. 017,64; a 19/9/05

Findo

notif. Sentença homologação da transacção;
a 10/5/06 notif. p/ pagamento das custas da
nossa responsabilidade (€111,25).
Citação a 7/4/05; procuração ao Dr. Pedro
Ribeiro em 12/4/05; a 21/4/05
1708/05.OTBAV

Acção

R

Ordinária

Tribunal

Autor: Carlos Gonçalves

€3.786,85 (acidente viação 18/9/03

substabelecimento sem reserva no Dr. Miguel

Judicial de

Ferreira; Reu: Município de

na Qtª do Gato – alegada falta de

Garrido; contestação a 26/4/05; a 5/7/06

Aveiro

Aveiro

sinalização de obras e rotunda)

notif. p/ comparência no julgamento a
25/10/06; nesse mm dia conhecimento ao n/
advogado.

Tribunal
124/2005

Injunção

Judicial da
Lousada

Reqte: Construtora da
Ferraria, SA; Rqdo: CMA

Oposição pelo DJ em 14/04/05, notif. p/
junção procuração a 27/5/05: remessa de
procuração Dr. Pedro Ribeiro
citação a 24/2/05; contestação DJ a 1/4/05;
a 11/5/05 procuração ao Dr. Pedro Ribeiro p/

1045/05

Acção
Ordinária

Trib. Aveiro

Autor: Sotecnisol, SA; Ré:

exigência do trib.; a 21/10/05 entrega pelo

CMA

Adv. de sentença datada de 13/06/05 a
absolver a CMA da instância p/ incomp. do
trib. em razão da matéria.
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Dr. Miguel Garrido: citação a 21/6/05;
remetida procuração e proc. a 22/6/05;
oposição a 11/7/05; a 4/11/05 diligência de
penhora (infª 806/DJ/05); a 25/11/05 notif.
marcação audiência preliminar p/ 18/1/06; a
22/12/05 realização de reunião entre mim,
Dr. Miguel Garrido e V. Pedro Ferreira
(montantes a acordar c/ mandatário da A.); a
11/1/06 notif. da penhora sb imóvel
(descrição na CRP nº 03179); em Fev./06
suspensão da instância p/ se tentar chegar a
acordo; vários e-mails trocados com o n/
Adv. e V. Pedro Ferreira p/ se procurar plano
Exec. p/

Trib. Judicial

2522/05.8TBAV

Pagamento

Aveiro

R

Quantia

(solicitadora

Certa

Isabel Romão)

€30.993,84 + IVA + juros vencidos +
Exeq: João Carreira, Lda.;

taxa justiça e despesas do

Exec: Elisabete Pereira de

solicitador de execução de € 113,3

Sousa e Cunha e outro(CMA)

(Projecto de recuperação do Teatro
Aveirense)

de pagamentos no final de Fev/06; a 31/3/06
notif. do trib. p/ as partes virem aos autos
darem conta de eventual acordo a que hajam
chegado, a 5/4/06 remessa de e-mail ao n/
adv. c/ conhecimento ao V. Pedro Ferreira
dessa notificação; reunião do n/ mandatário
c/ V. Pedro Ferreira no dia 12/4/06; pedido
de nova reunião em 23/6/06 ao Sr. V. Pedro
Ferreira; a 29/6/06 reunião com o Sr. V., DJ
e Arqtº com o seu advogado: proposta da CM
de pagamento de €75.000,00 em prestações
mensais de €5.000,00; a 4/7/06 comunicação
ao n/ adv. p/ formalizar a proposta; em
Agosto/06 outorgado Acordo de Pagamento,
sujeito a homologação do tribunal; a
18/10/06 notif. do trib. a informar q não
declara a extinção da execução ficando os
autos a aguardar pelo q venha a ser
requerido.
Citação a 15/12/03; contestação DJ a
20/1/04; a 24/6/05 notif. sentença q

638/03 - AO

Acção

10/05

Ordinária

Trib. Adm.
Lisboa - Trib.
Adm. Coimbra

declarou incompet. tribunal em razão do
Autor: TTB, Lda.; Réu:

território, c/ remessa ao TAFC; a 18/10/05

Município de Aveiro

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)
Dr. Miguel Garrido: c/ base na Infª 164/05 de
4/7/05, foi mandatado o Dr. Miguel Garrido a
8/7/05; tomando posse o novo executivo,

Acção
-------------

reivindicaçã
o de posse

Habitação social Urbanização

este adv. decidiu aguardar por novas

Trib. Judicial

Autor: CMA; Ré: Aida

Santiago – a ré tomou posse e

instruções; na sequência de pedido de

Aveiro

Conceição Costa

pretende arrendamento de fracção

informações da DHS em Agosto/06 ao DJ,

q não lhe estava atribuída,

esta reitera o pedido de instauração da
acção, o q foi decidido favorável/te pelo V.
Capão Filipe a 7/9/06; a 13/9/06 elaboração
de nova procuração p/ Dr. Miguel Garrido;
Dr. Miguel Garrido: acidente de viação
ocorrido em zona onde decorriam obras

1708/05.0TBAV

Trib. Judicial
de Aveiro

Autor: Carlos Manuel
Gonçalves Ferreira Réu:
CMA

promovidas pela 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.
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Dr. Miguel Garrido: pretende-se a
desocupação de um apartamento no Bairro de
Santiago, que se encontra indevidamente
Autor: Aida da Conceição

ocupado, p/ o arrendatário ter falecido e a

Costa Réu: CMA

CMA ter recusado a transmissão do
arrendamento para uma nora. O "dossier" foi
remetido ao advogado p/ instauração de
acção.
Aqdo do licenciamento do Retail-Park foi
protocolado que "Capitalinvest" executaria
alguns acessos novos e melhoraria outros. A
"Capitalinvest" só em parte cumpriu essa
obrigação, alegando q a CMA n lhe
disponibilizou os terrenos necess. p/ a
execução da parte restante. O protocolo não

Autor: CAPITALINVEST

explicita, efectivamente, a quem compete a

(RETAIL-PARK) Réu: CMA

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.
* citação a 26/10/05; contestação elaborada
pelo DJ a 14/11/05; a 21/12/05 notif. p/
junção de procuração; a 29/12/05 remessa
do processo c/ procuração ao Dr. Pedro

Injunção584/05 -

acção p/

Trib. Judicial

Autor: Manuel Teixeira,

5837/05

pagam. Qtia

de Aveiro

Lda.; Ré: CMA

Cardoso; a 13/1/06 notif. p/ julgamento a
€ 4.034,26

16/2/06; a 24/2/06 notif. da sentença q

Findo

homologou a transacção feita pelas partes:

certa

pagamento do capital de €3.612 em 6
prestações mensais, vencendo-se a 1ª em
8/3/05, c/ custas em débito pela CMA; a
17/3/06 notif. conta de custas

634/06

Autor: Eugénia Jardim

Citação a 31/1/06; remessa a contencioso

Acção

Trib. Judicial

Woodall e marido; Réus:

exterior (Dr. Miguel Garrido) p/ se tratar de

Ordinária

de Aveiro

Albino Lopes dos Reis e

(processo de Obras nº 274/79)

Município de Aveiro

tribunal judicial e ser obrigatória a
constituição de advogado
Não tendo acolhimento a participação p/

Acção

Trib. Judicial

Executiva

de Aveiro

cheque sem provisão (apresentação do

Exequente: Município;
Executado: Carlos Alberto

€ 4.072,43

Vieira Peralta

cheque a pagamento dpois de expirado o
prazo) foi o proc. remetido ao Dr. Pedro
Cardoso a 14/2/06 p/ instauração da acção
executiva
Citação a 30/3/06; informação DEF a
19/4/06; contestação apresentada pelo DJ a
4/5/06; procuração mandatando a Drª
Bibiana Vieira a 22/6/06 com remessa do
processo a 29/6/06; a 29/6/06 ofício da n/
mandatária a solicitar termos de acordo de
pagamento; a 6/7/06 ofício do V. Pedro
Ferreira a comunicar aceitação de acordo de

1589/06

Acção

Trib. Judicial

Autor: Animacentro, Lda.;

€190.091,90

pagamento da dívida em 24 prestações

Ordinária

de Aveiro

Réu: Município

(posterior redução a €160.000,00)

mensais a partir de Julho/06 (€160.480,29);
na sequência de infª da DEF, ofício à n/
mandatária comunicando-lhe q o mandatário
da A. deu a conhecer outros termos p/
acordo, solicitando-se cópia do acordo
assinado; a 12/9/06 resposta n/ mandatária a
informar q remeteu p/ mandatário da A. p/
este se pronunciar; a 14/11/06 a n/ adv.
remete, via e-mail, documentos produzidos
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no processo; a 17/11/06 mail da n/ adv. a
informar q já houve sentença de absolvição
da instância.

Notif. aplicação da coima a 5/7/06; proposta
DJ p/ impugnação; remessa do proc. e
procuração ao Dr. Pedro Cardoso em
Recorrente: Município de
1296/05 –
4108/06

Impugnação
Judicial CO
– Recurso

Trib. Judicial
de Aveiro

Aveiro, Autoridade
Administrativa: Inspecçãogeral do Ambiente e Ord.
Território

Recurso da aplicação ao Município
da coima de €8.000,00 no âmbito
do processo de Contra-ordenação
CO/001296/05 (Ponte do Outeiro)

12/7/06; a 1/8/06 comunicação do n/ adv.
de q havia apresentado a impugnação judicial
junto da DGAOT; a 2/10/06 o n/ adv., via email, remete as alegações de recurso
apresentadas; a 3/11/03 o n/ adv. informa q
foi designado o dia 27/6/07 p/ julgamento; a
20/11/06 notif. trib. p/ comparência no
julgamento (remetido por fax ao n/ adv.);
Notif. aplicação da coima a 10/7/06;
proposta DJ p/ impugnação judicial; remessa

Tribunal
3999/06

Impugnação

Judicial de

Judicial CO

Aveiro (1º juízo
criminal)

Recorrente: Município de
Aveiro, Autoridade
Administrativa: Inspecçãogeral do Ambiente e Ord.
Território

do proc. e procuração ao Dr. Pedro Cardoso
Recurso da aplicação ao Município

em 12/7/06; a 5/8/06 n/ mandatário informa

da coima de €10.000,00 no âmbito

q enviou à IGA o recurso; a 30/9/06 remessa,

do processo de Contra-ordenação

pelo n/ adv., do articulado da impugnação,

CO/001890/05 (ETAR de Santiago)

informando q o recurso corria termos no 1º
juízo criminal do tribunal judicial de Aveiro
(Proc. 3999/06), tendo sido marcada a
audiência de julgamento p/ 20/4/07
Citação a 15/5/06; remessa ao DEF p/
confirmação da dívida; a 2/6/06 oposição; a
7/6/06 notif. p/ pagamento de multa de
€623; a 14/6/06 req. a solicitar a dispensa ou
redução da multa; a 19/6/06 notif. da

Injunção –
377/2006 –

Acção de

2840/06

Processo
Ordinário

Tribunal
Judicial de
Aveiro

€63.818,81, sendo €58.604,55 a

distribuição do processo nos termos do nº 2

Reqte/A.: Salvador Caetano,

título de capital e €4.902,76 a

do artº 219º do CPC; a 20/7/06 notif. p/

S.A.; Reqdº/Réu: CMA

título de juros. (fornecimento

junção de procuração; a 24/7/06 remessa a

duma viatura c/ cesta elevatória)

contencioso externo (Dr. Miguel Garrido); a
27/8/06 mail do n/ adv. a informar de
diligências tendentes à obtenção de acordo
p/ transacção; a 23/8/06 notif. do V. PF p/
marcação de reunião c/ o mandatário do
requerente e nosso.

Acção com vista a pedido de
-------------

Acção
Ordinária

A.: Município;

indemnização, por as rés não terem

Rés: Federação Portuguesa

cumprido o acordo estabelecido p/

de Canoagem e IND

a realização do “campeonato
mundial kayakPolo 98”

Ofendidos: agentes da PM
374/06

Inquérito

Serviços do MP

Pedro Miguel Correia Gome e

de Aveiro (1ª

Ana Filipa Matos da Silva;

secção)

Arguido: Elísio Mário de
Albuquerque Batista Martins

493/06

Inquérito

Despacho do V Pedro Ferreira de 6/9/06;
elaboração de procuração a 8/9/06, tendo
seguido p/ o Sr. P; a 13/9/06 remessa ao Dr.
Miguel Garrido;

P/ proposta da PM, foi mandatado

Remetida procuração à PM p/ ser subscrita

advogado externo a custear pela

pelos 2 agentes a 2/10/06, a mandatar a Drª

CMA p/ despacho do Sr. P. de

Bibiana Vieira; a 14/11/06 remetido mail

28/9/06, afim de representar 2

pela n/ adv. informando q deu entrada com o

agentes da PM injuriados no

pedido cível em 11/10 e q a data do

exercício das suas funções

julgamento se encontra marcada p/ 24/4/07;

Ofendida: agente da PM

Mandatada a Dr. Bibiana Ordens Vieira;

MP – Tribunal

Sandra Daniela Rodrigues

entrada do pedido cível em 5/5/06; 27/4/06

Aveiro

Coutinho; Arguido: Rogério
de Almeida Marques

31/8/05: ofensa a agentes da PM

data marcada p/ julgamento conforme mail
remetido pela n/ adv.
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Citação a 31/7/06; tentativa de conciliação
realizada em 26/9/06; contestação elaborada
pelo DJ a 6/10/06; a 25/10/06 notif. trib. a
Solicita que seja integrada na CMA
em regime de contrato de trabalho
535/06

Acção
Comum

Tribunal do

Autor: Maria de Fátima da

+ €9.256,74 de indemnização de

Trabalho de

Silva Marques;

créditos + retribuições mensais

Aveiro

Ré: CMA

desde 30 dias antes da propositura
da acção (contratos de prestação
de serviços)

pedir junção de procuração; na mm data
proposta de constituição de mandatário
externo ao Sr. P.; a 9/11/06 remessa do proc
à Dr. Bibiana Vieira q na mm data fez junção
da procuração aos autos; a 30/11/06 mail da
n/ adv. dando conhecimento de req. q
apresentou em trib. a pedir q dê sem efeito a
multa pelo atraso na entrega da procuração,
bem c/o da data de julgamento p/ 5/12/06;
a 4/12/06 notif. trib. a dar sem efeito a data
p/ julgamento;

----------

Acção de
despejo

Tribunal do

Autor: Município;

Despejo de casa sita na Urb.

Trabalho de

Ré: Maria Elvira Joaquim

Santiago por falta pagamento de

Aveiro

Gadanho

rendas,

7/7/06 remessa do proc. c/ procuração à Drª
Bibiana Ordens p/ intentar a acção; a
14/11/06 mail da n/ adv. com ficheiro da PI
da acção;
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DIVISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS
SECTOR DE CONTRA-ORDENAÇÕES

PROCESSOS RELATIVOS AO ANO 2007

Processos Registados

470

Processos em Instrução

354

N.º de Testemunhas Ouvidas

184

Relatórios

10

Decisão:
•

Coimas

1

•

Admoestações

5

•

Arquivamentos e anulações

3

Processos Pagos Voluntariamente

7

Montante Processos Pagos Voluntariamente

119,70

Montante Coimas Pagas

100,00

Montante Custas Processuais

44,50
637

Minutas de Ofícios

PROCESSOS RELATIVOS A ANOS ANTERIORES CONCLUIDOS EM
2006

Relatórios

232

N.º de Testemunhas Ouvidas

119

Decisão:
•

Coimas

96

•

Admoestações

72

•

Arquivamentos

64

•

Prescrições

20

•
Remessa p/ Tribunal
Montante Coimas Pagas

54

Montante Custas Processuais
Minutas de Ofícios

57.264,54
3.426,5
437

SECTOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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QUADRO RESUMO DE ACTIVIDADES – JANEIRO 2006 A DEZEMBRO 2006
N.º de Documentos
Certidões de Divida Recebidas

Valor (€)

4712

358.231,27**

2172 (3788)*

277.101,10**

Processos Pagos por Guia (Total)

890

118.109,10**

Avisos/Citação Devolvidos

567

Processos Anulados

31

Penhora

45

Processos Instaurados

47.590,77***

* N.º de Certidões de Dívida
** Quantia Exequenda
*** Valor Total da Penhora
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4.2. - NOTARIADO
__________________________________________________________________________________
DIVISÃO DE NOTARIADO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
NOTARIADO
Durante o ano de 2006 o Notariado, a par de prosseguir as tarefas iniciadas no ano
anterior de reorganização dos seus arquivos e de implementação de novas práticas notariais,
respondeu às solicitações a si dirigidas, tendo preparado e elaborado os seguintes actos:
ESCRITURAS PÚBLICAS
Compra e venda - Zona Industrial Taboeira

1

Determinação de objecto

1

Doação de prédio à Igreja Católica

1

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

3

Permuta de prédios

4

Rectificação

1

Compra e venda de 2 lotes no PPCentro

1

Cedência de parcela

1

Compra e venda de prédio para construção de passagem no Rio Novo do Príncipe

1

Concessão de Domínio Público

2

Compra e venda de parcela para rectificação de estrema

1

Constituição de direito de superfície

1

TOTAL

18
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CONTRATOS LAVRADOS NO LIVRO DE OFICIAL PÚBLICO
Prestação de Serviços com pessoas singulares

83

Fornecimentos

09

Adicional

09

Empreitadas

04

Contratos Promessa

01

Adendas

01

Cessão da Posição Contratual

01

Concessão

03

Doação

01

Resolução Convencional

04

TOTAL

116

90
80
70

Prestação de Serviços

60

Adicional

Fornecimentos
Empreitadas

50

Contratos Promessa
Adendas

40

Concessão

30

Doação
Resoluções Convencionais

20
10
0

De salientar que, no último mês do ano, ao Notariado foi confiada também a tarefa de
lavrar a minuta definitiva dos protocolos e contratos-programa em que o Município seja parte,
tendo, nesse âmbito, sido lavrados os actos constantes do quadro que se segue.
PROTOCOLOS E CONTRATO-PROGRAMA LAVRADOS NO NOTARIADO
PROTOCOLOS

01

ADENDAS A CONTRATOS PROGRAMA

02

ADENDAS A PROTOCOLOS

02

TOTAL

05
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Da celebração dos actos anteriormente discriminados, resultou a execução obrigatória
de inúmeras tarefas e formalidades, nas quais se incluem atendimentos pessoais e telefónicos a
munícipes, a representantes de outras instituições e a colegas de outros serviços camarários,
pedidos de certidões de teor e de todas as inscrições vigor na Conservatória do Registo Predial
de Aveiro, certidões do teor matricial nos serviços de finanças competentes, organização dos
documentos respeitantes aos livros de notas, aos ficheiros de escrituras (em suporte de papel e
em suporte informático), verbetes estatísticos com identificação dos prédios adquiridos, registo
nos livros dos actos notariais, do selo e de emolumentos, elaboração das relações dos actos e
sua remessa às entidades competentes.
Para além do que atrás fica dito, referem-se no quadro infra resumos das demais tarefas
desenvolvidas e contabilizadas:
QUADRO RESUMO – 2006
Documentos emitidos pela Notária Privativa: fotocópias autenticadas de escrituras,
fotocópias simples de escrituras, fotocópias de documentos arquivados no notário

50

privativo, públicas-formas
Ofícios

266

Registos de Prédios na Conservatória Predial de Aveiro

27

Informações jurídicas nas quais se incluem informações sobre processos de obras,
elaboração de minutas de contratos-programa, de contratos de comodato, de resoluções
convencionais, de contratos de prestação de serviços, de protocolos, além de

108

informações sobre assuntos correntes do Notariado
Procedimentos prévios com vista à contratação de prestação de serviços com pessoas
singulares

83

Autos de Expropriação da REFER e EP

40

Procedimentos de desafectação do domínio público para o domínio privado do Município

02

Resumos mensais dos actos praticados (escrituras públicas, autos de expropriação e
contratos) destinados à 1ª e 2ª Repartição de Finanças deste Concelho e Conservatória

174

dos Registos Centrais
Registo dos Órgãos Sociais das Empresas Municipais
Elaboração de contestação apresentada em acção judicial interposta no Tribunal de
Trabalho contra a C.M.A.
Preparação de processo com vista à extinção da empresa “Transria, Lda.”, terminado
com escritura de dissolução e liquidação e respectivo registo comercial

03
01
01

Até 4 de Agosto de 2006, desempenharam funções nesta unidade orgânica uma técnica
superior jurista de 2ª. classe, dois Técnicos Profissionais de 1.ª Classe. A partir dessa data, uma
das técnicas profissionais foi substituída por uma Assistente Administrativa, sem qualquer
prática nos temas desenvolvidos no notariado. Foi pois preciso fazer um novo e elevado esforço
de preparação e adaptação.
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Finalmente, cumpre realçar, que a Técnica Administrativa que tem permanecido ao
serviço do notariado beneficia do estatuto de trabalhador-estudante e participou activamente
no processo eleitoral relativo à Eleição do Presidente da República.
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GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
A. EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS
LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 2006

CONCURSOS PÚBLICOS
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud. /
Valor Base

Construção do Jardim de Infância das Barrocas

16/05/05

13/02/06

SAVECOL, LDA

334.428,33€

Construção das Infraestruturas Hidráulicas da Pista

07/10/04

03/07/06

ZAGOPE – CONSTRUÇÕES

10.992.375,15€

Olímpica de Remo e Canoagem do Rio Novo do

E ENGENHARIA, S.A.

Príncipe
Construção

do

Centro

Interpretativo

da

Troncalhada

19/09/05

18/09/06

ANULADO

172.368,00€

CONCURSOS LIMITADOS
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud./

05/09/05

13/03/06

CIVILRIA, S.A.

37.822,28€

30/01/06

13/03/06

CIVILRIA, S.A.

18.800,00€

12/09/05

02/01/06

ANULADO

20.455,00€

Valor Base
Execução de Passeios e Pavimentação de um Troço
na Rua Orlando Oliveira – Forca
Infraestruturas

de

Electricidade

–

Posto

de

Transformação da Forca-Vouga
Pavimentação Rua Courego - Esgueira

AJUSTE DIRECTO
Abertura

Adjudicação

Adjudicatário

Valor da Adjud. /

12/09/05

06/02/06

MANUEL VALENTE &

10.772,00€

Valor Base
Substituição dos Vãos Exteriores de Madeira por
Novos de Alumínio e Substituição dos Estores – Casa

PINHEIRO, LDA

Municipal da Juventude
Execução da Parte Restante da Praceta João

12/12/05

25/09/06

Figueiredo
Pavimentação de Estacionamentos junto à Praia de

22.270,00€

& NETO, LDA
22/05/06

30/05/06

São Jacinto
Execução de Passeio na Rua João Mendonça - Rossio

HENRIQUES, FERNANDES
VÍTOR ALMEIDA &

17.205,00€

FILHOS, S.A.
22/05/06

28/08/06

VÍTOR ALMEIDA &

17.308,61€

FILHOS, S.A.
Impermeabilização de Servidão Administrativa na

25/08/06

31/08/06

IDIAURBE, LDA

11.480,00€

Rua Dr. Mário Sacramento - Aveiro
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GRÁFICO

3

5

Ajustes Directos
Concursos Limitados
Concursos Públicos

3

B. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 2006

CONCURSOS PÚBLICOS
Abertura
Prestação de Serviços para o Fornecimento de

Adjudicação

Adjudicatário/

Valor da Adjud. /

Situação do Concurso

Estimativa

28/11/05

20/03/06

GERTAL, S.A.

325.760,00€

12/12/05

05/06/06

ISS, LDA

104.700,00€

02/01/06

30/01/06

Refeições para o ano 2006, com possibilidade de
renovação por um ano (2007), aos Jardins de
Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Aveiro
Prestação de Serviços de Limpeza em Vários
Edifícios da Câmara Municipal de Aveiro

Anual *

Concessão de dois Quiosques sitos na Rua Mário

Renda mensal

Sacramento - Aveiro e na Rua Pedro Vaz D’Eça –

MARIA FERNANDA CRUZ

100,00€

Esgueira

ARMÉNIO AUGUSTO JESUS

150,00€

Fornecimento Contínuo de Material Eléctrico para

05/01/06

08/05/06

LENAVE, LDA

os anos 2006 e 2007

2006-7.883,86€
2007-12.584,50€

Fornecimento Contínuo de Madeiras para os anos de

05/01/06

29/05/06

2006 e 2007

Não Adjudicado

2006-22.600,00€

Novo Procedimento por

2007-37.500,00€

Consulta Prévia
Prestação

de

Serviços

Públicos

de

Auditoria

23/01/06

06/03/06

Financeira da Câmara Municipald e Aveiro
Hasta

Pública

de

descativadas/peças

Sucata

a

diversas

de

Peso

Anulado

150.000,00€

Novo Concurso Público
(viaturas

acessórios

04/07/06

13/02/06

de

JOAQUIM MÁRIO

0,08€/Kg

FERREIRA DE ALMEIDA

jardim desactivadas/sucata)
Fornecimento Contínuo de Pedra do Chão para os

23/01/06

27/03/06

CONCRETEX, LDA

anos de 2006 e 2007
Fornecimento Continuo de Inertes para os anos de
2006 e 2007

2006-28.633,75€
2007-31.246,50€

23/01/06

27/03/06

RAMIRO DE SÁ PEREIRA

2006-32.300,00€

LINO, LDA

2007-43.955,00€
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Fornecimento Contínuo de Argamassas Betuminosas

23/01/06

08/05/06

ROSAS CONSTRUTORES,

2006-34.927,90€

S.A.

2007-47.646,20€

23/01/06

20/03/06

Anulado

88.000,00€

a Quente para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento e Montagem de Bancas para o
Mercado Municipal Retalhista “Manuel Firmino”

Novo Procedimento por
Consulta Prévia

Fornecimento e Montagem de Quiosques para o

23/01/06

07/08/06

LARUS, LDA

176.240,00€

23/01/06

-----

Não Adjudicado

Renda mensal

Mercado Municipal Retalhista “Manuel Firmino”
Concessão

da

Exploração

do

Restaurante

do

Mercado Municipal Retalhista “Manuel Firmino”
Concessão da Exploração do Café Bar do Mercado

3.050,00€
23/01/06

27/03/06

Municipal Retalhista “Manuel Firmino”
Prestação de Serviços de Auditoria Financeira à

06/03/06

10/06/06

Câmara Municipal de Aveiro
Concessão da Exploração do Café Bar do Mercado

Deserto

1.080,00€

AUREN AUDITORES &

120.000,00€

ASSOCIADOS, SROC, S.A.
27/03/06

-----

Não Adjudicado

Renda mensal

08/05/06

-----

Deserto

Renda mensal

Municipal Retalhista “Manuel Firmino”
Concessão de um Quiosaque sito na Avenida 25 de

Renda mensal

Novo Concurso Público

1.080,00€

Abril, em Aveiro
Hasta Pública de Abate de Árvores com Remoção de

89,78€
23/05/06

-----

Madeira – Rua Direita, em Aradas
Atribuição de Lugares de Venda no Mercado

Deserto – Inf. nº

50,00€

492/GCP/2006
18/09/06

20/11/06

Vários

-----

Municipal Retalhista “Manuel Firmino” – 1ª Fase
•
Por desistência da empresa adjudicatária ISS, foi, aos 12/06/2006 por deliberação do Executivo, adjudicada a
presente Prestação de Serviços ao segundo classificado - FERLIMPA, LDA, pelo valor anual de 99.324,00€

CONCURSOS LIMITADOS

Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança no

Abertura

Adjudicação

05/12/05

03/07/06

Departamento de Serviços Urbanos e Pavilhão

Adjudicatário/

Valor da Adjud./

Situação do Concurso

Valor Base

2045 – EMPRESA DE

91.680,00€

SEGURANÇA, S.A.

Anual

Octagonal
Fornecimento Contínuo de Tintas Diversas para os

02/01/06

13/03/06

TRIQUIMICA, S.A.

anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Argamassas Betuminosas

02/01/06

06/02/06

a Frio para os anos 2006 e 2007
Prestação de Serviços de Aluguer de Máquina/Hora

23/01/06

03/04/06

para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Continuo de Material de Pichelaria

ANULADO

2006-16.528,93€

Novo Procedimento

2007-22.727,27€

CONSTRUTORA DA

2006-8.616,90€

CORGA, S.A. *

2007-28.803,70€
2006-9.367,32€

23/01/06

15/05/06

MENDES & IRMÃOS, LDA

23/01/06

13/03/2006

DESERTO

2006-15.233,88€

Novo Procedimento por

2007-16.528,93€

para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Blocos de Cimento para

2006-8.545,00€
2007-14.119,54€

2007-15.484,25€

os anos de 2006 e 2007

Consulta Prévia
Fornecimento Contínuo de Lancil para os anos de

23/01/06

17/07/06

2006 e 2007

ANULADO

2006-13.330,58€

Novo Procedimento por

2007-14.462,81€

Consulta Prévia
Fornecimento Contínuo de Tintas de Tráfego para

23/01/06

27/03/06

TRAFIURBE, S.A.

23/01/06

20/03/06

DESERTO

2006-19.008,26€

Novo Procedimento por

2007-20.661,16€

os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Ferro e Derivados para
os anos de 2006 e 2007

2006-12.807,50€
2007-18.596,18€

Consulta Prévia
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Fornecimento Contínuo de Sinais de Trânsito para

23/01/07

08/05/06

SINALEUROPA, LDA

23/01/06

20/03/06

MÁRIO RIBEIRO &

2006-11.983,40€

FILHOS, LDA

2007-13.062,06€

DESERTO

2006-13.553,72€

Novo Procedimento por

2007-18.595,04€

os anos de 2006 e 2007

2006-17.928,00€
2007-24.065,00€

Fornecimento de Cimento e Argamassas para
Materiais Cerâmicos para os anos 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Saibro para os anos de

23/01/06

13/03/06

2006 e 2007

Consulta Prévia
Fornecimento Contínuo de Areias para os anos de

23/01/06

24/04/06

AREIATRATA, LDA

23/01/06

27/03/06

MANVIA, LDA

2006 e 2007
Prestação

2006-16.125,00€
2007-17.459,00€

de

Serviços

de

Desobstrução

de

Colectores no Concelho de Aveiro, para os anos

2006-18.597,00€
2007-18.564,80€

2006 e 2007
Prestação de Serviços de Conservação, Manutenção

23/01/06

29/05/06

CUNHA BASTOS, LDA

e Reposição de Pavimentos no concelho de Aveiro,

2006-14.628,10€
2007-20.661,16€

para os anos de 2006 e 2007
Aquisição de Plantas Ornamentais para os anos

17/07/06

23/10/06

VIVEIROS NORTPLANTAS,

2006-6.198,35€

2006 e 2007
LDA
2007-12.369,69€
•
Anulado em reunião de Câmara de 04/09/2006 e abertura de novo Procedimento por Consulta Prévia.

PROCEDIMENTOS POR CONSULTA PRÉVIA E AJUSTE DIRECTO

Revitalização e Valorização Económica do salgado

Abertura

Adjudicação

14/11/05

30/01/06

09/11/05

23/01/06

Adjudicatário/

Valor da Adjud. /

Situação Procedimento

Valor Base

MULTIAVEIRO, LDA

19.900,00€

ASSOCIAÇÃO

7.677,60€

de Aveiro no âmbito do Programa INTERREG IIIB Sal
Atlântico – Estudo de Mercado
Formação

para

Técnicos

de

Bibliotecas

nas

Aplicações Específicas de Gestão da Biblioteca

PORTUGUESA DE

Digital do Projecto BIBRIA

BIBLIOTECÁRIOS E
DOCUMENTALISTAS

Aquisição de Serviços de Digitalização – Projecto

05/12/05

23/01/06

SOFTAG, S.A.

7.050,00€

12/12/05

23/01/06

CARFOGO, LDA

2.825,00€

30/12/05

02/01/06

2045 – EMPRESA DE

4.501,48€

BIBRIA
Prestação de Serviços de Revisão de Extintores,
Manutenção das Centrais de Incêndio e dos
Carretéis de Incêndio
Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância no
Departamento de Serviços Urbanos

SEGURANÇA, S.A.

Prestação de Serviços Oficinais de Pneus durante

02/01/06

30/01/06

RODOMAIS, S.A.

6.627,86€

23/01/06

06/03/06

REPASFALT, LDA

2006-1.241,10€

um ano
Fornecimento

Contínuo

de

Massa

Asfáltica

e

Reparação rápida de Pavimentos, em baldes de

2007-1.762,32€

25KG, para os anos de 2006 e 2007
Reparação e Aplicação de Redes de alarmes nas

09/01/06

-----

Escolas

Não Adjudicado

3.450,00€

Novo Procedimento por
Consulta Prévia

Prestação de Serviços para a Realização de dois

10/01/06

10/01/06

06/02/06

-----

FILBOX, PRODUÇÕES

3.450,00€

Não Adjudicado

2006-16.528,93€

Novo Procedimento por

2007-22.727,27€

Filmes
Fornecimento Contínuo de Argamassas Betuminosas
a Frio para os anos de 2006 e 2007

Consulta Prévia
Fornecimento Contínuo de Rações para Animais

06/02/06

20/03/06

CRUZ & CRUZ, LDA

2006-6.611,57€
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para os anos de 2006 e 2007
Aquisição de Mobiliário Escolar para a Escola Básica

2007-8.264,46€
23/01/06

17/02/06

LEMIS, LDA

4.841,50€

13/02/06

22/05/06

GUSTAVO CUDELL, LDA

nº 2 de Cacia
Aquisição de Material de Rega para os anos 2006 e
2007
Prestação de Serviços de Aluguer de Camião/Hora

13/02/06

29/05/06

GRIN, S.A.

2006-4.132,23€

para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Continuo de Ferragens Diversas para

2007-20.661,16€
13/02/06

19/06/06

os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Pilaretes para os anos de

MARTELO ELÉCTRICO,

2006-7.439,02€

LDA

2007-12.396,69€
2006-5.785,12€

13/02/06

29/05/06

MOVICIDADE, LDA

13/02/06

10/04/06

MÁRIO RIBEIRO &

2006-8.677,69€

FILHOS, LDA

2007-14.462,08€

MÁRIO RIBEIRO &

2006-10.330,58€

FILHOS, LDA

2007–12.396,69€

NÃO ADJUDICADO

31.500,00€

2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Materiais Cerâmicos

2007-8.264,46€

para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Continuo de Manilhas para os anos de

13/02/06

03/04/06

2006 e 2007
Aquisição de Equipamento de Video de Rede de

13/02/06

24/04/06

Telecomunicações – Câmaras de Video – Projecto

Novo Procedimento por

MOBIRIA
Aquisição de Equipamento Informático – Projecto

Consulta Prévia
13/02/06

06/03/06

BIBRIA
Aquisição de Equipamento Informático – Projecto

EL CORTE INGLÊS, S.A.

3.973,00€

PROLÓGICA, S.A.

*

423,32€

PROLÓGICA, S.A.

**

11.005,81€

30/01/06

30/01/06

PH INFORMÁTICA

7.645,00€

23/02/06

06/03/06

FIG, S.A.

4.055,00€/edição

07/03/06

13/03/06

ROSAS CONSTRUTORES,

2006-16.528,93€

S.A.

2007-22727,27€

13/02/06

13/02/06

REPSOL COMBUSTÍVEIS,

2006-66.15,70€

S.A.

2007-82.644,63€

13/03/06

PH INFORMÁTICA

21.345,50€

MOBIRIA
Impressão, Expedição e Distribuição da Revista

2006-8.149,80€
2007-18.786,70€

Municipal de Cultura
Fornecimento Continuo de Argamassas Betuminosas
a Frio para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Gasóleo para os anos de
2006 e 2007 – Contrato nº 111.147 da Direcção
Geral do Património
Fornecimento de Software Autodesk – Acordo

07/03/06

911.957 da Central de Compras do Estado
Fornecimento de Software Autodesk LT

13/03/06

14/03/06

PH INFORMÁTICA

16.020,00€

Aluguer de Pavilhões para a Feira do Livro 2006

20/03/06

24/04/06

SPORMEX, LDA

8.712,00€

Fornecimento e Montagem de Bancas para o

20/03/06

22/05/06

SENDA, LDA

101.301,00€

Mercado Municipal Retalhista “Manuel Firmino”
Bola EURO

17/04/06

17/04/06

SARIFER, LDA

17.100,00€

Fornecimento Continuo de Ferro e Derivados para

20/03/06

19/06/06

DESERTO

2006-19.008,26€

Novo Procedimento por

2007-20.661,16€

os anos de 2006 e 2007

Consulta Prévia
Aquisição de Câmaras de Video – Projecto MOBIRIA

24/04/06

09/10/06

ANULADO

34.650,00€

Aquisição de Plantas Ornamentais para os anos de

03/06/06

17/07/06

DESERTO

2006-6.198,35€

Novo Concurso Limitado

2007-12.396,69€

20/03/06

22/05/06

2006 e 2007
Aquisição de Árvores e Arbustos para os anos de
2006 e 2007
Aquisição de Plantas Herbáceas para os anos de

ALFREDO MOREIRA DA

2006-5.925,00€

SILVA & FILHOS, LDA

2007-11.850,00€
2006-5.925,00€

06/03/06

22/05/06

MAXIFLOR, LDA

24/04/06

26/06/06

INFORMÁTICA EL CORTE

2006 e 2007
Aquisição e Instalação de Equipamento Audiovisual

2007-11.925,00€

para o Anfiteatro do Edifício da Capitania
Fornecimento de Energia Eléctrica ao Loteamento

13.920,00€

INGLÊS
02/05/06

10/07/06

IRMÃOS HELENO, LDA

7.009,52€

19/05/06

22/05/06

AMECAR ESPECTÁCULOS

41.322,31€

Camarário junto à Escola EB 1 de Sá Barrocas
Aluguer de ECRAN para o Rossio – Europeu Sub 21,
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de 23 de Maio a 9 de Julho de 2006
AquisÇÃO DE Fitas de Tutoragem para os anos de

22/05/06

-----

2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Saibro para os anos de

13/03/06

26/06/06

DESERTO

2006-1.033,06€

Inf. 496/GCP/2006

2007-2.066,12€

TRANSFIALENSE, S.A. ***

2006-13.553,72€

2006 e 2007

2007-18.595,04€

Fornecimento Contínuo de Blocos de Cimento para

13/03/06

26/06/06

os anos 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Madeiras para os anos de

29/05/06

28/08/06

BLODAL –

***

2006-15.233,88€

PRÉ-ESFORÇADOS, LDA

2007-30.991,74€

PÓVOA & IRMÃOS, LDA

2006-18.667,69€

2006 e 2007

2007-30.991,74€

Fornecimento Contínuo de Ferro e Derivados para

19/06/06

-----

os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Argamassas Betuminosas

21/05/06

21/05/06

a Frio até ao final do ano de 2006

DESERTO

2006-19.008,26€

(Ajustes Directos)

2007-20.661,16€

ROSAS CONSTRUTORES,

24.000,00€

S.A.

Praia de São Jacinto – Execução de Passadiço em

07/06/06

07/06/06

PÓVOA & IRMÃOS, LDA

4.800,00€

17/07/06

28/08/06

CONCRETEX, LDA

2006-13.330,58€

Madeira de Pinho
Fornecimento Contínuo de Lancil para os anos de
2006 e 2007

2007-14.462,81€

Fornecimento e Montagem de Divisórias

07/08/06

07/08/06

HAWORTH PORTUGAL

20.400,00€

Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino

22/05/06

13/11/06

NÃO ADJUDICADO

30.743,80€

Pré-Escolar - Hardware

Novo Procedimento por
Ajuste Directo ao abrigo
da Central de Compras
do Estado

Renovação do Suporte Técnico ao Equipamento HP

18/07/06

18/07/06

12/06/06

-----

HEWLETT PACKARD

6.502,93€

DESERTO

4.569,00€

EVA 5000
Fornecimento

e

Colocação

de

Rede

Especial

Flexivel de Longa Duração para Cobertura de Parte

(Inf. 742/GCP/2006)

do Lago do Parque Infante D.Pedro
Filmagens

Adicionais no âmbito do SorRia

–

28/08/06

28/08/06

Fornecimento Contínuo de Saibro para os anos de

04/09/06

23/10/06

FILBOX, PRODUÇÕES

1.540,00€

ANULADO

2006-13.553,72€

Novo Procedimento por

2007-18.595,04€

Jornadas da Ria de Aveiro
2006 e 2007

Consulta Prévia
Prestação de Serviços de Aluguer de Máquina/Hora

04/09/06

30/10/06

TERRAVEIRO, LDA

2006-8.264,46€

11/09/06

23/10/06

RECAUCHUTAGEM

16.000,00€

18/09/06

30/10/06

CPC IS

22.123,98€

02/10/06

04/10/06

SPRAL, LDA

2006-15.233,88€

28/08/06

09/10/06

MICROFIL, LDA

1.712,30€

23/10/06

23/10/06

MÓNICA, NEVES &

14.307,00€

30/10/06

30/10/06

INFORMÁTICA EL CORTE

para os anos de 2006 e 2007
Fornecimento Contínuo de Pneus até final do ano
de 2006
Aquisição de Tape Library para backups – Projecto

MONTEIRO, LDA

Sal On Line – Serviços Autárquicos Locais On Line
Fornecimento Continuo de Blocos de Cimento para
os anos de 2006 e 2007
Aquisição de Serviços de Desenvolvimento de

2007-16.528,93€

Software – Projecto BIBRIA - adicional
Reparação da Lancha “Dunas de São Jacinto” –
Trabalhos Extra
Aquisição de 30 PCs, ao abrigo do Acordo nº

ARAÚJO, LDA

911.866 da Direcção Geral do Património – Projecto

24.750,00€

INGLÊS

Sal On LIne – Serviços Autárquicos Locais On Line
Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino
Pré-Escolar – Hardware, ao abrigo do Acordo nº

22/08/06

13/11/06

INFORMÁTICA EL CORTE

29.078,00€

INGLÊS

911.866 e 011.126 da Direcção Geral do Património
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Substituição do Pavimento da Sala de Aula nº 9 de

18/10/06

18/10/06

MANUEL DE JESUS

Esgueira

1.833,15€

VALENTE, LDA

* Anulada a adjudicação à firma PROLÓGICA, S.A., em reunião de Câmara de 21/11/2006
** Rescindida parcialmente a adjudicação à PROLÓGICA, S.A., em reunião de Cãmara de 21/11/2006
***

Anulada a adjudicação em reunião de Câmara de 04/09/2006 e aberto novo Procedimento por Consulta Prévia

GRÁFICO

19

Consultas Prévias/Ajustes Directos

60
16

Concursos Limitados
Concursos Públicos

QUADRO RESUMO – ACTIVIDADES 2006

Concursos Fornecimentos:
• Consultas Prévias / Ajustes Directos

60

• Concursos Limitados

16

• Concursos Públicos

19

Concursos Empreitadas:
• Ajustes Directos

5

• Concursos Limitados

3

• Concursos Públicos
Informações
Ofícios

3
93
1210

Anúncios

16

Programas de Concursos / Cadernos de Encargos

36

Actas de Abertura

44

Relatórios de Análise

68

Minutas de Contrato

36

Libertação de Cauções

62

Base de Dados de Fornecedores/Empreiteiros

742
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4.3. - DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL
__________________________________________________________________________________
A Divisão de Arquivo Geral durante o ano de 2006 incorporou documentação proveniente
dos seguintes serviços:
Serviço

Ano

n.º de Caixas

Expediente

Vários anos

76 caixas.

Execuções Fiscais

Vários anos

10 caixas.

Contra Ordenações

2001/2005

35 caixas.

Transria

Vários anos

44 caixas.

Policia Municipal

Vários anos

17 caixas.

Taxas, Recepção, Impostos (GAI)

Vários anos

5 caixas.

Na Divisão de Arquivo Geral também deu entrada documentação de outros serviços mas
em numero muito diminuto. A documentação que deu entrada nestes serviços foi devidamente
tríada, inventariada e arrumada.
Estes Serviços atenderam em média cerca de 30 pedidos diários. A maior parte destes
pedidos foi feita pelos serviços de atendimento público. Os documentos mais solicitados são as
Matriculas de Velocípedes, 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.
Além disso durante o ano de 2006 começou a realizar-se um inventário geral à documentação
existente na Divisão de Arquivo Geral, para que durante o ano de 2007 se proceda à eliminação
de documentação, segundo a Portaria 412/01, eliminação essa que não é feita desde 1987.
Durante o ano 2006 este serviços juntamente com a Divisão de Bibliotecas e Arquivo Municipal
efectuaram reuniões com outros serviços da autarquia no sentido de se alterar o classificador.
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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 2006, o Executivo realizou 47 reuniões, das quais 3 foram extraordinárias e 21
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)
até à reunião 14 de 24 de Abril, devidamente arquivadas, as restantes gravações encontram-se
gravadas no ficheiro Gravações, no Servidor filleserver/DAP/DOA/ACTAS.
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:
-

914 documentos protocolados

-

50 documentos tramitados

-

58 ofícios

-

164 certidões

-

38 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, de 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.
No ano de 2006, esta secção sofreu uma alteração total dos elementos que a
integravam. Assim, desempenharam funções nesta unidade orgânica uma Chefe de Secção, até
Maio, e outra a partir de Setembro; Dois Técnicos Profissionais de 1.ª Classe, uma até Agosto e
outra até Dezembro e uma Técnica superior de 2.ª classe a partir de 10 de Julho; uma Assistente
Administrativa até fim de Abril. Contou ainda com uma Chefe de Divisão em regime de
substituição a partir de 1 de Março e a até ao final do ano.
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RESUMO GERAL DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS
N.º de Deliberações

Abertura de Concursos – Fornecimentos

96

Abertura de Concursos – Empreitadas

23

Adjudicações

52

Aquisição de Bens

27

Alienação de Bens

17

Hastas Públicas

5

Subsídios

69

Protocolos, Contratos-Programa,
Contratos de Comodato e Regulamentos

64

Cedências de Materiais/Transportes

29

Cedências de Plantas

9

Orçamentos/Alterações Orçamentais;
Fundo de Maneio; Transferência de Verbas

40

Trânsito

14

Processo de Obras

39

Habitação Social

14

Reconhecimento de interesse Público

5

Cultura, Educação e Desporto

72

Recursos Humanos

12

Centro Cultural e de Congressos

46

Mercado Manuel Firmino

11

Vereadores e Nomeações

18

Abates ao inventário municipal

25

Move Aveiro

13

T. E. M. A.

15

Parque Desportivo de Aveiro

5

Estádio Municipal de Aveiro

5

Serviços Municipalizados de Aveiro

8

Diversos

162

TOTAL

895
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N.º de deliberações
180
162
160
140
120
100

96

80

69
52

60
40

72

64

27

23

46

40

39
29
17

20

5

9

14

14

12

5

18

11
1

25
13

15
5

5

8

0

Fornecimentos
Adjudicações
Alienação de bens
Subsídios/Apoio Logístico
Cedências de materiais/Transportos
Trânsito
Habitação Social
Reconhecimento de interesse Público
Recursos Humanos
Mercado Manuel Firmino
#REF!
Abates ao inventário
TEMA
EMA

Empreitadas
Aquisição de bens
Hastas públicas
Protocolos
Cedências de plantas
Processos de Obras
Orçam entos/Alterações; Fundo de Maneio; Tranferência de verbas
Cultura/Educação/Desporto
Centro Cultural e de Congressos
Diversos
Nomeações; Vereadores
MoveAveiro
PDA
SMA

SECÇÃO DE CEMITÈRIOS
A Secção de Cemitérios organizou os processos relativos à Concessão, Cedência e
Averbamentos de sepulturas perpétuas e Jazigos, elaboração dos respectivos Alvarás e
averbamentos.
Iniciou-se a informatização dos processos de aquisição na aplicação TAX, estando já
informatizados os processos de Fevereiro de 2000 a 2006.
No ano de 2006, a Secção de Cemitérios esteve até Agosto afecta ao Gabinete de
Atendimento Integrado, ficando e funcionar em simultâneo na Secção de Actas com uma Chefe
de Secção.
No âmbito das suas competências, descritas no artº. 19.º do Regulamento Orgânico, a
Secção de Cemitérios procedeu também à elaboração de todo o expediente inerente aos
requerimentos e processos, do que resultou:
-

121 Alvarás

-

169 Documentos registados

-

645 Documentos tramitados

-

121 Registados e tratados

-

76 Processos de Concessões

-

32 Averbamentos

-

127 Ofícios expedidos
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700

645

600

500

Alvarás
Documentos registados

400

Documentos tramitados
Registados e tratados
Processos de Concessões

300

Averbamentos
Ofícios expedidos

169

200

121

127

121

100

76
32

0

SECÇÃO DE EXPEDIENTE
A Secção de Expediente, durante o ano de 2006, procedeu à recepção, classificação e registo de
toda a correspondência entrada na Câmara e gerada pelos Diversas Unidades Orgânicas e
Colaboradores, e promoveu a sua distribuição pelos diversos sectores municipais, incluindo
Presidência e Vereação.
Esta Secção é ainda responsável pela leitura do e-mail - Geral desta Câmara Municipal, bem
como o registo e encaminhamento dos e-mails. Também é responsável pelo Fax - Geral, tendo
que proceder ao registo e entrega dos fax recepcionados, com a urgência que aos mesmos
imprime dar.
A Secção de Expediente, no decurso do ano de 2006, deu continuidade ao desenvolvimento do
“Projecto de Descentralização do Expediente” com o Programa – SGD – Sistema de Gestão
Documental, iniciado no ano de 2002.
Em parceria com o Departamento de Informática e AIRC, foi desenvolvendo melhorias do SGD,
por forma a este ser compatibilizados com as necessidades inerentes ao processo de Certificação
a decorrer nesta Câmara Municipal.
O SGD – Sistema de Gestão Documental, é um programa informático, utilizado por 97
utilizadores, com diferentes permissões, distribuídos pelas diversas Unidades Orgânicas da
Câmara Municipal.
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No decurso do ano findo, foram criados 20 novos utilizadores da referida aplicação, tendo a
Secção de Expediente dado a respectiva Formação.
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, distribuição de cópias de diplomas pelos diversos sectores municipais, bem
como o apoio prestado às Juntas de Freguesia, no âmbito do Recenseamento Eleitoral.
É ainda responsabilidade desta Secção o Arquivo de documentos quer no programa – SGD, quer
em armários, tendo que no final de cada ano organizar os respectivos processos de arquivo.
De realçar que o Técnico Superior afecto à Secção de Expediente, durante o ano de 2006 fez
parte do grupo do DGUOP para certificação de Serviços a decorrer na Câmara – DIQUAL.
No mapa que se segue, encontram-se registados os movimentos correspondentes aos serviços
descritos:
Caracterização dos Movimentos do ano 2006
1

2

Correspondência Recebida

Correspondência expedida

Total

37091

Registada pela Secção Expediente

25082

Outros Tipos

18364

Fax

5339

e-mail

1379

Total

29547

Inserida em Computador pela Sec. Exp.

14559

4

Saídas minutadas e emitidas pela Secção Expediente

211

2

Editais

201

5

Total
Elaborados Exp.

16

6

Certidões Elaboradas pela Secção de Exp.

7

Listagem de protocolos

8

Movimentos registados em Total

63513

protocolo

11076

5719
Movimentos efectuados pela Sec. Exp.

Arquivo de Documentos no SGD
9

Organização e arquivo dos proc. de correspondência do ano 2006

10

Organização de proc. de acidentes – prejuízos causados a particulares

11

Diários da República

12

484

Registo

11761
915
60
1265

Envio cópias papel

159

Envio formato Digital

453

Cópias de protocolos distribuídas pelas diversas unidades orgânicas

47

SGD

97

Total utilizadores
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13

Correio expedido

Criação de novos utilizadores

20

Formação de novos utilizadores

20

Actualização da formação

16

Total
Azul
Não endereçado
Encomendas

126125
4377
59000
21

Registado c/ aviso de recepção

18842

Normal

43885

Na Secção de Expediente exerceram funções durante o ano de 2006, 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 (até Setembro
de 2006), uma Auxiliar de Técnica de Secretariado e um Auxiliar Administrativo.
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4.5. – DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MÓVEL
__________________________________________________________________________________
SECÇÃO DE AQUISIÇÕES
Durante o ano 2006, a Secção deu continuidade ao trabalho previamente desenvolvido, visando
a consolidação das medidas de modernização dos processos de compras que têm vindo a ser
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 2865 requisições externas e respectivo envio aos fornecedores e prestadores
de serviços, após deliberação ou despacho superior;
- Recepção e conferência de 5026 documentos de despesa remetidos à autarquia
(nomeadamente facturas, notas de débito, notas de crédito e vendas a dinheiro),
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;
- Monitorização 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 sejam potenciais consumidores.

SECÇÃO DE PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO E CADASTRO
Ao longo do ano 2006, foi dado seguimento ao trabalho anteriormente levado a efeito, tendo
como objectivo 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 277 pedidos de
inspecção, dos quais 245 referentes a inspecções periódicas e 32 a re-inspecções);
- Gestão da frota de veículos automóveis instalada no Centro Cultural e de Congressos e
utilizada pelos diversos serviços da autarquia.

Pág. 90

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

4.6. – GABINETE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
__________________________________________________________________________________
O Gabinete de Atendimento Integrado é uma estrutura integrada nos Serviços de Assessoria e
Apoio ao Executivo que ainda se encontra numa fase de implementação. Pretende-se com o mesmo
melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, redesenhando os seus processos internos,
assegurando a gestão sistemática dos processos e das suas interacções, introduzindo metodologias
que garantam que cada processo funcione adequadamente através de uma gestão orientada por
objectivos e focalizada na eficácia dos processos e na melhoria dos resultados.
Este Gabinete de Atendimento Integrado é uma unidade funcional autónoma que além de ir
agregar todo o “front-office” de Atendimento ao Público, terá um Serviço Técnico de Atendimento
(back-office), um Atendimento Intermédio e o Serviço de Informação Autárquica ao Consumidor
(SIAC), visando assim, a interacção integrada e articulada dos cidadãos munícipes com todos os
serviços municipais.
Para a concretização dos objectivos, o atendimento será organizado de acordo com as
necessidades dos cidadãos munícipes, independentemente da organização dos serviços municipais
organicamente definidos.
O Gabinete de Atendimento Integrado, durante o ano de 2006, apenas agregou o
Atendimento Geral, que em termos de execução se traduziu nos seguintes resultados:
•

Renovação e licenciamento de 2.323 processos de Publicidade e Ocupação da Via Pública;

•

Emissão de 387 Licenças de Condução das quais, 179 são renovações, 67 referem-se a 1.ª
emissão de licenças e 141 dizem respeito a 2ª Vias de Licenças de Condução;

•

Registo de 82 Ciclomotores e 4 Motociclos;

•

Declarações para a DGV no total de 1802

•

Emissão de 224 guias de transferência de propriedade de ciclomotores/motociclos;

•

Emissão de 39 Guias de 2ª Vias de Livretes de Ciclomoptor;

•

Concessão / emissão de 198 Horários de Funcionamento;

•

Emissão de 6.351 guias de receita referente a Rendas Sociais e Comerciais;

•

Emissão de 755 guias de receita relativo a Resíduos Sólidos;

•

Emissão de 1.952 guias de receita de Prolongamento de horário das Escolas Básicas e
Infantários;

•

Emissão de 273 guias de receita de Inspecção a Elevadores;
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•

Emissão de 20 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 1333 guias de receitas referente a Feiras (Agrovouga, Farav, Feira das Velharias,
Feira de Artes e Ofícios, Feira de Março, Feiras dos 28);

•

Emissão de 17 guias de Licenças Especial de Ruído;

•

Emissão de 36 guias de Licença de Funcionamento (recinto improvisados / itinerantes, de
espectáculos públicos, fogueiras / queimadas);

•

Emissão de 122 guias referente ao Licenciamento de Máquinas de Diversão;

•

Emissão de 293 guias de receita relativo ao Cartão de Residente;

•

Emissão de 92 guias resultante de Cadernos de Encargos de Empreitadas e Fornecimentos,

•

Emissão de 394 guias de Cemitérios (alvarás, concessão de terreno, inumações, obras e
transladações),

•

Emissão de 409 guias de receita de Transportes Escolares,

•

Emissão de 2804 guias relativo a Certidões/fotocópias.

•

25 Licenças de Provas Desportivas

•

94 Licenças de Espectáculos de Divertimentos Públicos

•

16 Licenças de Recintos Itenerantes e Improvisados

•

9 Inquéritos Administrativos

•

Serviço Militar (recenseamento, triagem, comunicação)

No Serviço de Atendimento foram registados, durante o ano de 2006, um total 9.158
movimentações de documentos, dos quais 8603 foram movimentos de entradas e 555
movimentos de saídas. No que concerne às tramitações internas foram movimentos 5.381
processos.
No respeitante à Área Administrativa foram elaborados:
•

443 ofícios;

•

336 faxs;

•

93 informações;

•

25 Editais;
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O Atendimento Geral foi responsável, em 2006, pela emissão de 20.963 guias de receita,
ascendendo a uma cobrança no total de 42.480.804,58€, correspondendo a 91,46% do Total da
Receita Cobrada.

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

Total das Receitas Correntes

Total das Receitas de Capital

Serviço Atendimento

30.302.405,76

12.178.398,82

Receita Global

33.133.263,34

12.178.550,12

Desses 42.480.804,58€, 30.302.405,76 (71%) são de natureza corrente e 12.178.398,82€ (29%)
de natureza de capital.

Atendimento Geral
Receita Corrente
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Impostos
Directos
Serviço Atendimento 18.574.583,56

Impostos
Indirectos
379.849,18

Taxas, Multas
Rendimentos Transferência
e Outras
de Propriedade
Corrente
Penalidades
373.141,59

41.971,44

6.363.724,80

Vendas de
Bens e
Serviços

Outras
Receitas
Correntes

4.466.197,75

102.937,44
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Atendimento Geral
Receita de Capital

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

Serviço Atendimento

Venda de Bens de
Investimento

Transferência de
Capital

Sociedades
Financeiras

Outras Receitas de
Capital

Reposições não
abatidas dos
Pagamentos

1.945.632,51

6.430.430,36

2.875.898,00

881.030,47

45.407,48

Sector Informação Autárquica ao Consumidor
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O Sector de Informação Autárquico ao Consumidor (S.I.A.C.) foi, no decorrer do ano
2006, integrado numa nova unidade orgânica, o Gabinete de Atendimento Integrado. Apesar
desta integração, este serviço manteve a sua actividade, centrada no apoio ao consumidor.
A prestação de informação, a recepção e o acompanhamento das reclamações
apresentadas, a mediação de conflitos de consumo, a promoção de acções de informação e
sensibilização junto das escolas, das associações ou de grupos sociais da sua área, e a promoção
de seminários, congressos ou outros eventos constituem algumas das atribuições deste serviço.
No ano 2006, para além do apoio personalizado ao consumidor, que se resumiu em 302
atendimentos, este serviço desenvolveu outras actividades, das quais se realça a organização
do Seminário “Comércio e Defesa do Consumidor”, que teve lugar a 5 de Maio de 2006 e que
contou com a presença de figuras de renome na área do Direito do Consumo, a saber o Prof.
Dr.Mário Frota e Prof. Dr. Pinto Monteiro. O Coordenador do Serviço, em representação do
mesmo, participou como formador assíduo nas actividades da Academia dos Saberes de Aveiro,
desenvolvendo sessões de formação e sensibilização, centradas em temas do direito do
consumo.
No que diz respeito às Grandes Opções do Plano, os objectivos foram atingidos, tendo-se
realizado todas as actividades previstas, algumas com custos finais aquém do esperado.
ACTIVIDADES
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
O GAI/SIAC. 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 2006.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
TEMÁTICAS

Nº de pedidos recepcionados

Alimentação

1

Automóveis

19

Bancos

5

Comércio

10

Condomínio

4

Electrodomésticos

7

Garantias

3

Habitação

33

Crédito ao consumo

8

Imobiliária

2

Equipamentos Informáticos

6
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Seguros

7

Lavandarias

0

Pronto-A-Vestir

1

Publicações periódicas

2

Telecomunicações/telemóveis/internet

15

Time-sharing/cartões de férias

6

Saúde

2

Serviços

23

Serviços Tv Cabo...

3

Serviços públicos

17

Vendas à distância ao domicílio

3

Viagens

3

Outros

17

TOTAL

203

RECLAMAÇÕES
Uma das competências do GAI/SIAC. 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

10

Bancos

0

Comércio

10

Condomínio

0

Electrodomésticos

7

Garantias

0

Habitação

5

Crédito ao consumo

1

Imobiliária

0

Equipamentos Informáticos

10

Lavandaria

2

Pronto-A-Vestir

3

Publicações periódiicas

0

Telecomunicações/telemóveis/internet

11
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Time-sharing/cartões de férias...

5

saúde

0

Seguros

3

Serviços

3

Serviços Tv Cabo...

8

Serviços públicos essenciais

7

Vendas à distância, ao domicílio,
equiparadas

10

Viagens

2

Outros

1

TOTAL

99

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS
O GAI/SIAC 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 GAI/SIAC promove ainda a distribuição
das referidas publicações por diversas entidades. Em 2006, foram distribuídas as publicações,
cujo resumo se apresenta seguidamente:

y

Cadernos do Banco de Portugal

60

y

Folheto “Inverno em Segurança”

120

y

Folheto “Crescer Seguro”

200

y

Folheto “O que há de Comum Nestes Produtos?”

100

y

Folheto “Como Resolver O Seu Conflito de Consumo”

30

y

Folheto “Livro de Reclamações”

295

y

Folheto “Há Brincar Há Brincar Há Rir...e Chorar”

100

y

Guia “Artigos de Puericultura – Guia para uma utilização segura”

15

y

Guia “Fontes de Calor, Louça Metálica, Talheres”

20

y

Guia “ Garantias na Compra e na Venda”

65
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OUTRAS ACTIVIDADES
Para além das actividades normais desenvolvidas em conformidade com as atribuições, o
GAI/SIAC participou ainda no desenvolvimento das seguintes acções:

•

Continuação do “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 2 colaboradores do serviço no congresso “Direito do Turismo”,
realizado na Figueira da Foz nos dias 9 e 10 de Fevereiro de 2006;

•

Realização do SEMINÁRIO “COMÉRCIO E DEFESA DO CONSUMIDOR”, a 5 de Maio
de 2006, que contou com a presença de cerca de 50 participantes e com
palestrantres de renome na área do Direito do Consumo;

•

Promoção de um CONCURSO ESCOLAR que visou a promoção dos valores de
cidadania, cujos destinatários foram alunos do ensino pré-

-escolar e do 1º

ciclo do ensino básico;
•

Participação do Coordenador e de outros elementos do serviço em várias acções
de formação internas, visando o incremento de competências e a consequente
melhoria do serviço prestado em termos qualitativos;

•

Participação do Coordenador do Serviço no XII Encontro Nacional de Técnicos
Profissionais de Consumo, realizado de 6 a 7 de Novembro de 2006, na Casa das
Artes de Vila Nova de Famalicão;

•

Participação do Coordenador do serviço na II Conferência de Arbitragem de
Conflitos –Publicidade ou Reserva, realizada a 24 de Novembro de 2006, na
Faculdade de Direito da Universidade do Porto;

•

Participação do Jurista deste serviço, como formador, numa acção de formação
destinada a fiscais de estacionamento da MoveAveiro.
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5. - FINANÇAS MUNICIPAIS
5.1. - ANÁLISE DA RECEITA
__________________________________________________________________________________
O Orçamento de 2006 apresentou um valor de 151.882.740,00 € para a dotação prevista, do qual
60.005.400,00 € correspondia a Receitas Correntes e 91.877.340,00 € a Receitas de Capital. No
decorrer do exercício foram executados 45.319.766,80 €, dos quais 33.141.216,68 € (73,13%)
dizem respeito a Receitas Correntes e 12.178.550,12€ (26,87%) a Receitas de Capital. Assim a
taxa de execução da receita posicionou-se em 29,84€%, correnpondendo 21,82% a Receitas
Correntes e 8,02% a Receitas de Capital.
No ano de 2006 as Receitas Correntes diminuiram 816.947,46€ e as Receitas de Capital
aumentaram 2.715.538,20€, comparativamente ao ano de 2005.

Receita Total 2006

35.000.000,00 €
30.000.000,00 €
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €

Total Receita Corrente

Total Receita Capital

No que respeita à Receita Corrente, esta teve uma diminuição em relação à receita corrente do
ano anterior, totalizando o montante de 33.141.216,68€. Esta diminuição verificou-se nas
rubricas de Transferências Correntes e Venda de Bens e Serviços Correntes.
Este tipo de receita (natureza corrente), teve um maior impacto nos Impostos Directos,
Tranferências 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 18.574.583,56€, representando 40,99% das receitas totais ou seja, 56,05% das
receitas correntes.
Constatou-se que a Contribuição Autárquica registou um valor de 491.085,29€.e o Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) um valor de 7.987.753,26€, registando o montante global de
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8.478.838,55€ (45,65%). O Imposto Municipal de Sisa registou um valor de 881.978,06€ e o
Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) um valor de 4.420.944,33€,
totalizando o montante de 5.302.922,39€ (28,55%).
A Derrama registou um valor 3.745.789,32€ (20,17%) e o Imposto Municipal de Veículos um valor
de 1.047.033,30€ (5,64%).

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 apresentam um valor de 6.363.665,40€ (19,20% das Receitas
Correntes), do qual 4.738.447,00€ (74,46%) advém do Fundo Geral Municipal, 648.161,00€
(10,19%) do Fundo de Base Municipal, 922.236,81€ (14,49%) respeita a Participações em
Projectos Co-financiados e 34.077,00€ (0,54%) a Outras Transferências Correntes.
Transferências Correntes

5.000.000,00 €
4.500.000,00 €
4.000.000,00 €
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
Municipal

Fundo Base
Municipal

Participações
Proj Cofinanciados

Outras
Transferências
Correntes
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Venda de Bens e Serviços Correntes
Outra grande componente das Receitas Correntes é a Venda de Bens e Serviços que contribuiu
com 4.538.716,42€ (13,70%) 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
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A rubrica mais significativa é a de serviços, totalizando o valor de 4.001.236,91 €, sendo
composta por:

Serviços

2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
Aluguer de
Espaços e
Equipamentos

Serv Sociais,
Recreativos,
Culturais e
Desporto

Serviços
Específicos das
Autarquias

Outros

No que respeita a Receita de Capital, esta totalizou o montante de 12.178.550,12€ (26,87% da
receita total), correspondendo, na sua maioria a Transferências de Capital no montante de
6.430.430,36€ (52,80%), seguidamente de Passivos Financeiros no valor de 2.875.898,00€
(23,61%). Relativamente ao restante o mesmo diz respeito a Venda de Bens de Investimento no
valor de 1.945.632,51€ (15,98%), Outras Receitas de Capital no valor de 881.030,47€ (7,23%) e
Reposições não Abatidas nos Pagamentos 45.558,78€ (0,37%).
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
As Transferências de Capital registaram um valor de 6.430.430,36€ , correspondendo a 52,80%
das Receitas de Capital, provenientes de Fundo Geral Municipal no valor de 3.158.965,00€
(49,13%), Fundo de Base Municipal no valor de 432.107,00€ (6,72%), Cooperação Técnica e
Financeira no valor de 549.321,35€ (8,54%), Participação Comunitária em Projectos Cofinanciados no valor de 1.815.187,43€ (28,23%) e Outras Receitas de Capital no valor de
474.849,58€ (7,38%).
PASSIVOS FINANCEIROS
A rubrica de Passivos Financeiros registou um valor de 2.875.898,00€, correspondendo a 23,61%
das Receitas de Capital e respeitante a Empréstimos a Médio Longo Prazo.
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VENDAS DE BENS E INVESTIMENTO
As receitas provenientes da Venda de Bens de Investimento, totalizaram 1.945.632,51€
correspondendo a 15,98% das Receitas de Capital, respeitantes à Venda de Terrenos no valor de
1.929.107,51€ (99,15%) e Venda de Bens de Equipamento de Transporte no valor de 16.525,00€
(0,85%).

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
Municipal

Fundo Base
Municipal

Cooperação
Técnica
Financeira

Participação Outras Receitas
comunitária
de Capital
proj cofinanciados

EVOLUÇÂO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
Receitas Correntes e de Capital

2004

2005

2006

RECEITAS CORRENTES
Impostos Directos

18.397.149,25

17.933.418,37

18.574.583,56

4.830.895,59

7.164.500,36

7.987.753,26

IMV

803.890,41

1.007.435,19

1.047.033,30

IMT

4.497.103,00

4.382.812,70

4.420.944,33

Derrama

5.744.602,51

3.566.642,07

3.745.789,32

Contribuição Autárquica

1.145.243,03

546.769,06

491.085,29

SISA

1.375.414,71

1.265.258,99

881.978,06

Impostos Indirectos

1.233.720,97

1.886.814,50

2.412.077,49

Taxas, Multas e Outras Penalidades

1.200.174,69

1.038.699,07

1.107.264,93

69.092,75

15.416,35

41.971,44

Transferências Correntes

6.051.777,86

7.486.974,42

6.363.665,40

Fundo Geral Municipal

4.634.011,00

4.732.485,00

4.738.447,00

646.977,00

654.123,00

648.161,00

468.202,27

554.892,28

713.653,79

IMI

Rendimentos de Propriedade

Fundo Base Municipal
Participação Portuguesa Projectos CoFinanciados
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2004
Participação Comunitária Projectos CoFinanciados

2005

2006

47.911,00

73.978,16

208.583,02

254.676,59

1.471.495,98

54.820,59

4.210.427,23

5.509.699,25

4.538.716,42

150.017,45

108.792,72

79.671,33

3.604.972,06

4.911.243,66

4.001.236,91

455.437,72

489.662,87

457.808,18

92.091,17

87.142,18

102.937,44

31.254.433,92

33.958.164,14

33.141.216,68

1.256.324,81

3.976.287,20

1.945.632,51

12.483.698,00

5.484.154,09

6.430.430,36

3.089.341,00

3.154.990,00

3.158.965,00

431.318,00

436.082,00

432.107,00

3.872.428,81

88.196,86

549.321,35

5.090.610,19

1.804.885,23

1.815.187,43

0,00

0,00

474.849,58

1.733.642,74

0,00

2.875.898,00

0,00

0,00

881.030,47

12.538,38

2.570,63

45.558,78

Total Receitas de Capital

15.486.203,93

9.463.011,92

12.178.550,12

Total Receitas

46.740.637,85

43.421.176,06

45.319.766,80

Outras

Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de bens
Serviços
Rendas

Outras Receitas Correntes
Total Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Venda de Bens de Investimento
Transferências de Capital
Fundo Geral Municipal
Fundo Base Municipal
Cooperação Técnica Financeira
Participação Comunitária Projectos CoFinanciados
Outras

PassivosFinanceiros
Outras Receitas de Capital
Reposições não Abatidas nos
Pagamentos

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

CORRENTES

2004

2005

2006

31.254.433,92 €

33.958.164,14 €

33.141.216,68 €

66,87%

78,21%

73,13%

15.486.203,93 €

9.463.011,92 €

12.178.550,12 €

% Receita Total

33,13%

21,79%

26,87%

TOTAL DAS RECEITAS

46.740.637,85 €

43.421.176,06 €

45.319.766,80 €

% Receita Total

CAPITAL
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Evolução da Receita Total

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

2004

2005
Correntes

2006

Capital

EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
Impostos Directos

2004

Impostos Directos

2005

2006

18.397.149,25

17.933.418,37

18.574.583,56

4.830.895,59

7.164.500,36

7.987.753,26

IMV

803.890,41

1.007.435,19

1.047.033,30

IMT

4.497.103,00

4.382.812,70

4.420.944,33

Derrama

5.744.602,51

3.566.642,07

3.745.789,32

CA

1.145.243,03

546.769,06

491.085,29

Sisa

1.375.414,71

1.265.258,99

881.978,06

18.397.149,25

17.933.418,37

18.574.583,56

IMI

Total
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4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.5 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0
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2004

2005

IM I

2004

2006

CA

2005

IM T

2006

S is a

6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.2 0 0 .0 0 0 ,0 0

5.0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

8 0 0 .0 0 0 ,0 0

3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

6 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Derrama

IM V

2004

2005

2006

2004

2005

2006
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5.2. - ANÁLISE DA DESPESA
__________________________________________________________________________________
No exercício de 2006, o totalizador das despesas orçadas apresentou o valor de 151.882.740 €,
dos quais, 59.899.832 € eram respeitantes a despesas correntes e 91.982.908 € a despesas de
capital.
O montante total de despesas executadas no ano 2006 foi de 44.650.727,08 €, sendo
28.684.757,09 € relativo a despesas correntes e 15.965.969,99 € em despesas de capital.
Importa salientar que o montante total cabimentado em 2006 registou o valor de
98.904.767,65€, que para um total geral orçado de 151.882.740 € representa uma taxa de
execução de 65,12 %.
MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2006

DESPESAS CORRENTES
Despesas com o Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Outros Encargos

2006
11.509.967,46 €
8.845.814,80 €
3.696.829,40 €

Tranferências correntes
Juntas de Freguesia
Outras
Inst. S/ fins Lucrativos
Famílias
Subsídios
Outras Despesas Correntes
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

652.935,46 €
44.824,12 €
1.311.293,95 €
27.845,00 €
1.743.200,00 €
852.046,90 €

28.684.757,09 €

MAPA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS CAPITAL 2006

DESPESAS CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital

2006

8.788.915,45 €

Tranferências de Capital
Juntas de Freguesia
Outras
Inst. S/ fins Lucrativos
Famílias
Activos Financeiros
Passivos Financeiros
Outras Despesas Capital
TOTAL DE DESPESAS CAPITAL

286.495,39 €
2.991.732,85 €
243.957,21 €
-

€

100.000,00 €
3.554.869,09 €
-

€

15.965.969,99 €
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5.3. - TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA
__________________________________________________________________________________
Salientamos em matéria de delegações de competências a execução do ano de 2006 foi
a seguinte:

Classificação

Despesa Corrente
Despesa Capital
TOTAL

2005

355.777,82 €
722.043,08 €
1.077.820,90 €

Diferençial 05-06

2006

652.935,46 €
286.495,39 €
939.430,85 €
-138.390,05

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA - 2006
FREGUESIAS

Aradas

Delegação de
Competências

56.900,00 €

Duodécimos

42.552,00 €

Outras

TOTAL

0,00 €

99.452,00 €

Cacia

55.960,00 €

44.776,50 €

2.187,50 €

102.924,00 €

Eirol

21.062,50 €

10.981,00 €

12.637,50 €

44.681,00 €

Eixo

37.459,87 €

22.769,88 €

12.110,25 €

72.340,00 €

Esgueira

51.910,00 €

58.811,52 €

2.751,48 €

113.473,00 €

Glória

23.130,50 €

38.357,50 €

10.396,00 €

71.884,00 €

Nariz

20.730,00 €

9.229,99 €

5.400,01 €

35.360,00 €

Nª Srª Fátima

15.180,00 €

16.662,00 €

680,00 €

32.522,00 €

Oliveirinha

69.550,00 €

25.514,00 €

5.000,00 €

100.064,00 €

0,00 €

10.883,00 €

17.000,00 €

27.883,00 €

Santa Joana

29.516,31 €

34.849,52 €

30.257,04 €

94.622,87 €

S. Bernardo

Requeixo

36.000,27 €

10.388,77 €

14.804,96 €

61.194,00 €

S. Jacinto

0,00 €

3.755,00 €

7.250,38 €

11.005,38 €

Vera-Cruz

10.840,00 €

39.273,00 €

21.912,60 €

72.025,60 €

TOTAL

428.239,45 €

368.803,68 €

142.387,72 €

939.430,85 €
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5.4. – INDICADORES DE GESTÃO FINANCEIRA
__________________________________________________________________________________
Em 2006, introduzimos um conjunto de indicadores que essencialmente permitem efectuar um
acompanhamento da actividade financeira da autarquia e da execução do orçamento e opções
do plano.
Assim, foram identificadas seis áreas de relevante interesse para as quais apresentamos de
seguida os indicadores mais significativos.
1. - GRAU DE COBERTURA GLOBAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
Capacidade de Cobertura das Receitas vs Despesas

101,5%

Capacidade de Cobertura das Receitas CR vs Despesas CR

115,5%

Capacidade de Cobertura das Receitas CP vs Despesas CP

76,0%

Grau de Cobertura das Despesas Totais por Empréstimos

6,4%

Grau de Cobertura das Despesas Totais pelas Receitas Próprias

66,3%

Grau de Cobertura das Despesas Totais pelos Fundos Municipais

22,5%

Grau de Cobertura das Despesas Totais por Transf. AC

28,6%

Grau de Cobertura Despesas Totais por RC cobrada Localmente

24,7%
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2. – ESTRUTURA DA RECEITA

Peso das Receitas Próprias no total de Receitas Cobradas

65,3%

Peso das Receitas Cobradas Localmente nas Receitas Totais

24,3%

Peso dos Impostos Directos nas Receitas Totais

41,0%

Peso dos Fundos Municipais nas Receitas Totais

22,1%

Peso das Transf. Adm. Central nas Receitas Totais

28,2%

Peso das RC Empréstimos nas Receitas Totais

6,3%

Peso das Transf. Comunitárias nas Receitas Totais

4,5%

Peso da Venda de bens e Serviços nas Receitas Totais

14,3%
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3. – ESTRUTURA DA DESPESA

Peso das Despesas Capital no total de Despesas

35,8%

Peso do Investimento Bens Dominio Privado na Desp. Total

15,4%

Peso do Investimento realizado Locação Fin. na Desp. Total

4,3%

Peso do Investimento Total na Despesa Total

19,7%

Peso do Investimento indirecto (Transf.) nas Despesas Totais

7,9%

Peso da Despesa com Pessoal na Despesa Total

25,8%

Peso das Remumerações Certas e Perm. na Despesa Total

20,5%

Peso das Aq. Bens e Serv. Da Actividade na Despesa Total

19,8%

Peso do Serviço de Divida na Despesa Total

16,2%

Peso da Amortização de Capital dos Emp. na Despesa Total

8,0%
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4. – RELAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS CORRENTES E OUTRAS RECEITAS COBRADAS COM AS
PRINCIPAIS COMPONENTES DA DESPESA CORRENTE

Cobertura das Desp. Pessoal com os Fundos Correntes

212,3%

Cobertura das Desp. Aq. Bens Serv. com os Fundos Correntes

163,2%

Cobertura das Desp. Pessoal com Receitas cobradas Local/te

104,4%

Cobertura Desp. Aq. Bens Serv. com Receitas cobradas Local/te

80,2%
Obs. - Para melhor análise esclarece-se que, uma percentagem de 100 % significa que a cobertura é total, se superior a
100% a despesa não é totalmente coberta pela receita indicada e se inferior a despesa é superada pela Receita.

5. – GRAU DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Peso dos Fundos Municipais Capital no financiamento do PPI

35,8%

Cobertura dos Fundos Municipais Capital nas Dep. Investimento

35,9%

Peso da Venda de Bens Investimento no financiamento do PPI

22,0%

Peso das Transf. Adm. Central no financiamento do PPI

144,6%

Peso das Transf. Comunitárias no financiamento do PPI

22,9%

Peso dos Empréstimos no financiamento do PPI

32,6%
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6. – ESTRUTURA DA RECEITA
Cobertura das Despesa de Funcionamento com Rec. Corrente

156,3%

Cobertura da Despesa de Investimento com Rec. Capital

97,8%

Receita Total per capita

615,50 €

Receita Total por km

2

226.582,99 €

Despesa Total per capita

606,45 €

Despesa Total por km2

223.253,64 €

Receitas Próprias per capita

402,05 €

Receitas Próprias por km2

148.005,22 €

Investimentos per capita

119,37 €

Investimentos por km2

43.944,58 €

Serviço de Dívida per capita

98,49 €

Serviço de Dívida por km2

36.258,49 €

Despesas com Pessoal per capita

156,33 €

Despesas com Pessoal por km2

1.465,52 €

Despesa média com o pessoal

16.372,64 €
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5.5. - SALDOS SÍNTESE
__________________________________________________________________________________

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Saldo da Gerência Anterior de Execução Orçamental

2.218.730,81 €

Saldo da Gerência Anterior de Operações de Tesouraria

685.217,15 €

RECEITA

Receitas Correntes

33.141.216,68 €

Receitas de Capital

12.132.991,34 €

Operações de Tesouraria

2.403.516,28 €

DESPESA

Despesas Correntes

28.684.757,09 €

Despesas de Capital

15.965.969,99 €

Operações de Tesouraria

2.575.446,71 €

SALDO PARA O ANO DE 2007

De Execução Orçamental

2.887.770,53 €

De Operações de Tesouraria

513.286,72

CORRENTES

CAPITAL

TOTAL

RECEITAS

33.141.216,68 €

12.132.991,34 €

45.319.766,80 €

DESPESAS

28.684.757,09 €

15.965.969,99 €

44.650.727,08 €
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5.6. - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
__________________________________________________________________________________
No que respeita à evolução do endividamento em 2006, o montante do capital em dívida relativo
a empréstimos de médio e Longo prazo teve um decréscimo de 1.141.244 €, este valor resulta
do diferencial entre o total das amortizações realizadas no exercício 4.017.142 € e a receita de
passivos financeiros naquele período no montante de 2.875.898 € referente à utilização dos
empréstimos contratados em Dez 2005 para financiamento complementar dos projectos cofinanciados pelo III QCA e o Rateio 2005.
Em Dezembro de 2006 foram contratados dois novos empréstimos para o financiamento
bonificado da construção de Habitação Social em Caião, no montante de 198.180 € e em Cacia,
no montante de 564.116 €, ambos contraídos ao abrigo do art. 33º da Lei n.º 60-A/2005 (OE
2006) conjugado com o n.º 11 do Despacho n.º 22262/2006 de 03/11 e ainda o Decreto Lei n.º
226/87 e 110/85.
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

64.655.377

60.682.246

50.211.049

2006

65.366.564

63.558.144

49.069.805

2006 vs 2005

711.187

2.875.898

-1.141.244

* 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

61.662.590

57.689.459

48.639.321

2006

62.373.777

60.565.357

47.960.350

2006 vs 2005

711.187

2.875.898

-678.971

* Excluindo o Empréstimo dos SMA
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CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO – Empréstimos de Médio e Longo Prazo
A capacidade de endividamento Municipal utilizada em 31 de Dezembro de 2006 foi de 126,92 %
representando de acordo com os critérios estabelecidos na Lei das Finanças Locais (Lei n.º
42/98, de 6 de Agosto, alterada pelas Leis n.os 87-B/98, de 31 de Dezembro, 3-B/2000, de 4 de
Abril, 15/2001, de 5 de Junho, 94/2001, de 20 de Agosto e Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de
Agosto), estando no entanto limitada pelo rateio previsto no n.º 3 do Artigo 33.º da Lei n.º 60A/2005, de 30 de Dezembro (Orçamento do estado para 2006) uma violação do limite
legalmente imposto.
CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO UTILIZADA
Descrição

31-12-2006

(A) Amortização de Empréstimos MLPrazo executados em 2006

4.017.141,74 €

(B) Juros Empréstimos de MLPrazo executados em 2006

1.570.162,00 €

(C) Amortização de Empréstimos MLPrazo executados em 2006 que não relevam para o cálculo da CE

1.354.792,82 €

(D) Juros Empréstimos MLPrazo executados em 2006 que não relevam para o cálculo da CE

415.729,22 €

(E) Amortização de Empréstimos MLPrazo executados em 2006 no âmbito do EURO 2004

1.520.832,72 €

(F) Juros Empréstimos MLPrazo executados em 2006 no âmbito do EURO 2004

871.637,21 €

10% do valor provisório do Investimento pago em 2005 pelo Munícipio, pelas Associações de Municípios em que
(G)
participa e por Empresas Públicas Municipais (*)

789.006,63 €

(H) 12,5% Fundos Municipais atribuídos em 2006 (**)
(CE)

Capacidade de Endividamento

1.122.210,00 €
126,92%

CE= (A + B - C - D - E - F) / G *100
(*) Para o cálculo deste valor considerou-se as seguintes componentes:
Entidades

Investimento Pago
2005

CMA - Câmara Municipal de Aveiro

4.837.026,25€

SMA - Serviços Municipalizados de Aveiro

3.053.040,00€

EMA - Estaádio Municipal de Aveiro

0,00€

PDA - Parque Desportivo de Aveiro

0,00€

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS - (Da Ria e Nacional)

0,00€

MOVEAVEIRO - Empresa Municipal de Mobilidade

0,00€

AVEIROEXPO - Parque de Exposições de Aveiro

0,00€

TEMA - Teatro Municipal de Aveiro

0,00€

Total Investimento

7.890.066,25€

(**) Participação do Munícipio de Aveiro nos Impostos do Estado - 2006
Fundos Municipais
2006
FBM - Fundo de Base Municipal
FGM - Fundo Geral Municipal

1.080.268,00€
7.897.412,00€

Total

8.977.680,00€

Importa salientar que para o ano de 2007 foram alterados os critérios de apuramento do limite
ao endividamente de empréstimos de médio e longo prazo com a entrada em vigor da nova Lei
da Finanças Locais.
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ENDIVIDAMENTO LIQUIDO MUNICIPAL
De acordo com a Lei do Orçamento do Estado para 2006 (Lei nº 60-A/2005, de 30 de Dezembro),
o endividamento líquido em 31 de Dezembro de 2006, não pode exceder o que existia em 31 de
Dezembro de 2005, acrescido do valor que caiba ao município no procedimento de rateio da
DGAL e diminuído do valor das amortizações de empréstimos que tenha de efectuar durante o
ano de 2006.
O montante de endividamento líquido, compatível com o conceito de necessidade de
financiamento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC95), resulta da diferença
entre a soma dos passivos financeiros, qualquer que seja a sua forma, incluindo nomeadamente
os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e as dívidas a fornecedores, e a
soma dos activos financeiros, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições
financeiras e as aplicações de tesouraria.
De salientar que são excepcionados do presente endividamento os empréstimos e amortizações
destinados exclusivamente ao financiamento de projectos com comparticipação de fundos
comunitários, obedecendo o recurso ao crédito para financiamento destes projectos às seguintes
condições:
a. O montante máximo do crédito não pode exceder 75 % do montante da participação
pública nacional necessária para a execução dos projectos de infra-estruturas e
equipamentos co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006, ou pelo Fundo de Coesão;
b. Os projectos a considerar são apenas os projectos homologados entre Julho de 2005 e 31
de Dezembro de 2006 e referentes às seguintes tipologias:
i)

Remodelação e construção de redes de saneamento básico;

ii) Infra-estruturas para acolhimento industrial;
iii) Modernização/dinamização de infra-estruturas de apoio ao comércio;
iv) Infra-estruturas de apoio ao turismo de natureza;
v) Construção e remodelação de equipamento educativo;
vi) Construção e requalificação de vias municipais;
vii) Intervenções integradas de reconversão urbana;
viii) Construção e remodelação de equipamentos e infra-estruturas desportivas;
ix) Construção e remodelação de equipamentos culturais;
x) Projectos para promoção da sociedade da informação e do conhecimento.
São ainda excepcionados os empréstimos e amortizações destinados ao financiamento
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de programas de habitação social, para renovação de áreas urbanas degradadas ou para a
reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios.
Assim, tendo por base este conceito, verifica-se que a evolução do endividamento líquido, entre
31 Dez de 2005 e 31 Dez de 2006, foi a seguinte:
n.º

Designação

1

Valor do endividamento líquido inicial (i.e., 01Jan)

2

2005

2006

- 109.408.577,12 €

- 103.114.652,62 €

Previsão do montante de amortizações dos empréstimos contratados

3.420.205,35 €

3.500.226,11 €

3

Valor comunicado pela DGAL referente ao “rateio”

1.118.676,00 €

0,00 €

4

Utilizações de Capital + Amortizações relativas a Emp. excepcionados

922.618,74 €

4.396.730,72 €

5

Limite máximo de endividamento no final do ano [ 5 = 1 + 2 – 3 – 4 ]

- 108.029.667,11 €

- 104.011.157,23 €

6

Valor de Endividamento Líquido final (i.e., 31Dez)

- 103.114.652,62 €

- 101.974.866,01 €

7

Apuramento da diferença entre o limite máximo e o endividamento final [ 7 = 5 – 6 ]

- 4.915.014,49 €

- 2.036.291,22 €

Da presente análise podemos concluir que o Endividamento Liquido em 2006 sofreu uma redução
e o valor apurado no final do ano foi inferior ao limite máximo legal.
No entanto, não podemos deixar de referir que a mesma foi efectuada tendo por base a
informação registada até 31.12.06 no sistema de contabilidade autárquica, não constando assim
as eventuais diferenças apuradas no valor da dívida, decorrentes dos processos de auditoria
ainda a decorrer neste Município.
Em anexo seguem os mapas que serviram de base ao apuramento acima indicado.
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Endividamento Liquido Municipal
ANO 2005

Conta Patrimonial

Códigos

Discrição

Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

(2)

(3)

(4)

(1)

1
11

Caixa
Depósitos em Instituições Financeiras

15

Titulos Negociáveis

151

Acções

152

Obrigações e titulos de Participação

153

Títulos de Dívida Pública

1531

Bilhetes do Tesouro

1532

Obrigações do Tesouro

1533

Outros

159

Outros Títulos

18

Outras Aplicações de Tesouraria
Clientes, contribuintes e utentes

211

Clientes C/C

212

Contribuintes C/C

213

Utentes C/C

217

Clientes e Utentes C/ Cauções

218

Clientes, contribuintes e utentes de Cobrança duvidosa

219

Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e utentes

22

Fornecedores

221

Fornercedores C/C

228

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência

229

Adiantamento a fornecedores

23

Empréstimos Obtidos

231

Em Moeda Nacional

2311

De Curto Prazo

23111

Empréstimos bancários

2312

De Médio e longo Prazos

23121

Empréstimos bancários

23123

Outros Empréstimos Obtidos

24

Estado e Outros Entes Públicos

25

Devedores e Credores pela Execução do Orçamento

251

Devedores pela Execução do Orçamento

252

Credores pela Execução do Orçamento

26

Outros devedores e credores

261

Fornecedores de Imobilizado

2611

Fornecedores de Imobilizado, c/c

2619

Adiantamento a fornecedores de Imobilizado

262

Pessoal

263

Sindicatos

264

Administração Autárquica
Municípios

2643

Serviços Municipalizados

2644

Federações de Municípios

2645

Associações de Freguesias

2646

Freguesias

2647

Empresas Municipais e Intermunicipais

267

Consultores e assessores e intermediários

268

Devedores e Credores Diversos

269

Adiantamentos por conta de vendas
Acréscimos de proveitos

2711

Juros a receber

2719

Outros acréscimos de proveitos

272

Custos Deferidos

2726

Descontos de emissão de obrigações

2728

Diferenças de câmbio desfavoráveis

2729

Outros Custos diferidos

273

Acréscimos de custos

2731

Seguros a liquidar

2732

Remunerações a Liquidar

(6)

(7)

Endividamento
Líquido Final

Diferença

8 = (6-7)

9 = (5-8)

51.821,32

51.821,32

1.313.384,26

1.313.384,26

10.050,34

10.050,34

41.770,98

2.893.897,62

2.893.897,62

-1.580.513,36

31.792,45

31.792,45

26.726,19

26.726,19

5.066,26

1.248.589,47

1.248.589,47

239.131,34

239.131,34

1.009.458,13

82.090,00

82.090,00

104.227,55

104.227,55

-22.137,55

292.401,18

-292.401,18

66.074,91

13.532.512,16

-13.532.512,16

-109.079,80

15.705,94

-15.705,94

-314.976,29

47.074.875,84

-47.074.875,84

-3.422.931,33

145.380,09

-145.380,09

134.191,92

48.040.705,43

-48.040.705,43

169.283,98

966.742,85

-966.742,85

-9.708,95

1.919,09

-1.919,09

1.848,24

-70.007,39

226.326,27

-226.326,27

13.641.591,96

-13.641.591,96

330.682,23

-330.682,23

50.497.807,17

-50.497.807,17

11.188,17

-11.188,17

47.871.421,45

-47.871.421,45

976.451,80

-976.451,80

70,85

-70,85

233.626,71

-233.626,71

163.619,32

-163.619,32

84.705,66

-84.705,66

68.576,35

-68.576,35

-16.129,31

3.847.687,96

-3.847.687,96

5.479.915,52

-5.479.915,52

1.632.227,56

58.616,51

-8.200,09

50.416,42

50.416,42

58.616,51

Juros a Liquidar

2739

Outros acréscimos de custos

274

Proveitos Diferidos

2745

Subsídios para o Investimento

27451

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

Acréscimos e deferimentos

271

2733

Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Associações de Municípios

2642

27

5 = (3-4)

Valores relativos Ao Final do Ano (Balancete
Final)

Terceiros

21

2641

Endividamento
Líquido Inicial

Disponibilidades

12

2

Valores relativos Ao Início do Ano (Balancete
Inicial)

Administrações Públicas

2748

Diferenças de câmbio favoráveis

2749

Outros Proveitos Diferidos

28

Empréstimos Concedidos

4

Imobilizações

41

Investimentos Financeiros

4.054.050,95

-4.054.050,95

5.334.046,13

-5.334.046,13

1.279.995,18

8.963.039,00

-8.963.039,00

9.732.209,50

-9.732.209,50

769.170,50

3.959.758,03

3.959.758,03

4.970.125,70

4.970.125,70

-1.010.367,67

411

Partes de capital

4.090.552,86

4.090.552,86

8.160.343,38

8.160.343,38

-4.069.790,52

412

Obrigações e titulos de Participação

1.538.628,65

1.538.628,65

1.538.628,65

1.538.628,65

0,00

414

Investimentos em Imóveis

415

Outras Aplicações Financeiras

1_Total

12.367.033,46

2_ Saldo da Conta 2745 dado que é apenas movimentada pelo
recebimento dos subsídios )

130.738.650,18

-118.371.616,72

18.001.747,28

130.848.609,40

-112.846.862,12

-5.524.754,60

0,00

8.963.039,00

-8.963.039,00

0,00

9.732.209,50

-9.732.209,50

769.170,50

3_Saldo da Conta 414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL Endividamento Líquido (1-2-3)

12.367.033,46

121.775.611,18

-109.408.577,72

18.001.747,28

121.116.399,90

-103.114.652,62

-6.293.925,10
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Endividamento Liquido Municipal
ANO 2006

Conta Patrimonial

Códigos

Discrição

Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

(2)

(3)

(4)

(1)

1
11

Endividamento
Líquido Inicial

5 = (3-4)

Valores relativos Ao Final do Ano (Balancete
Final)
Activos Financeiros
(Saldos Devedores)

Passivos Financeiros
(Saldos Credores)

(6)

(7)

Endividamento
Líquido Final

Diferença

8 = (6-7)

9 = (5-8)

Disponibilidades
Caixa

12

Depósitos em Instituições Financeiras

15

Titulos Negociáveis

151

Acções

152

Obrigações e titulos de Participação

153

Títulos de Dívida Pública

1531

Bilhetes do Tesouro

1532

Obrigações do Tesouro

1533

Outros

159

Outros Títulos

18

Outras Aplicações de Tesouraria

2

Valores relativos Ao Início do Ano (Balancete
Inicial)

10.050,34

10.050,34

2.893.897,62

2.893.897,62

48.589,68

48.589,68

-38.539,34

3.352.467,57

3.352.467,57

-458.569,95

Terceiros

21

Clientes, contribuintes e utentes

211

Clientes C/C

26.726,19

26.726,19

13.500,72

13.500,72

212

Contribuintes C/C

239.131,34

239.131,34

120.872,97

120.872,97

118.258,37

213

Utentes C/C

104.227,55

104.227,55

310.733,16

310.733,16

-206.505,61

217

Clientes e Utentes C/ Cauções

234.436,77

-234.436,77

-57.964,41

218

Clientes, contribuintes e utentes de Cobrança duvidosa

219

Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e utentes

13.050.136,15

-13.050.136,15

-482.376,01

7.807,95

-7.807,95

-7.897,99

46.500.071,40

-46.500.071,40

-574.804,44

167.838,44

-167.838,44

22.458,35

22

Fornercedores C/C

228

Fornecedores - Facturas em recepção e conferência

229

Adiantamento a fornecedores

23

Empréstimos Obtidos

231

Em Moeda Nacional
Empréstimos bancários

2312

De Médio e longo Prazos
Empréstimos bancários

23123

Outros Empréstimos Obtidos

24

Estado e Outros Entes Públicos

25

Devedores e Credores pela Execução do Orçamento

251

Devedores pela Execução do Orçamento

252

Credores pela Execução do Orçamento

26

Outros devedores e credores

261

Fornecedores de Imobilizado, c/c

2619

Adiantamento a fornecedores de Imobilizado

262

Pessoal

263

Sindicatos

264

Administração Autárquica

2641

Associações de Municípios

-13.532.512,16

15.705,94

-15.705,94

47.074.875,84

-47.074.875,84

145.380,09

-145.380,09

48.040.705,43

-48.040.705,43

40.528.158,76

-40.528.158,76

-7.512.546,67

966.742,85

-966.742,85

1.037.849,72

-1.037.849,72

71.106,87

1.919,09

-1.919,09

1.764,44

-1.764,44

-154,65

163.619,32

-163.619,32

204.500,45

-204.500,45

15.000,00

-15.000,00

68.576,35

-68.576,35

34.109,35

-34.109,35

-34.467,00

5.479.915,52

-5.479.915,52

14.264.055,29

-14.264.055,29

8.784.139,77

73.590,20

-14.973,69

Municípios

2643

Serviços Municipalizados

2644

Federações de Municípios

2645

Associações de Freguesias

2646

Freguesias

2647

Empresas Municipais e Intermunicipais

267

Consultores e assessores e intermediários

268

Devedores e Credores Diversos

269

Adiantamentos por conta de vendas

27

Acréscimos e deferimentos

271

Acréscimos de proveitos

2711

Juros a receber

2719

Outros acréscimos de proveitos

272

Custos Deferidos

2726

Descontos de emissão de obrigações

2728

13.532.512,16

Fornecedores de Imobilizado

2611

2642

-292.401,18

De Curto Prazo

23111
23121

292.401,18

Fornecedores

221

2311

13.225,47

40.881,13

Diferenças de câmbio desfavoráveis

2729

Outros Custos diferidos

273

Acréscimos de custos

2731

Seguros a liquidar

2732

Remunerações a Liquidar

2733

Juros a Liquidar

2739

Outros acréscimos de custos

274

Proveitos Diferidos

2745

Subsídios para o Investimento

27451

Administrações Públicas

2748

Diferenças de câmbio favoráveis

2749

Outros Proveitos Diferidos

28

Empréstimos Concedidos

4

Imobilizações

41

Investimentos Financeiros

58.616,51

58.616,51

73.590,20

5.334.046,13

-5.334.046,13

3.474.848,20

-3.474.848,20

-1.859.197,93

9.732.209,50

-9.732.209,50

11.169.686,53

-11.169.686,53

1.437.477,03

4.970.125,70

4.970.125,70

2.477.885,04

2.477.885,04

2.492.240,66

411

Partes de capital

8.160.343,38

8.160.343,38

9.580.379,44

9.580.379,44

-1.420.036,06

412

Obrigações e titulos de Participação

1.538.628,65

1.538.628,65

1.567.692,13

1.567.692,13

-29.063,48

414

Investimentos em Imóveis

415

Outras Aplicações Financeiras

17.545.710,91

130.690.263,45

-113.144.552,54

297.690,42

1_Total

18.001.747,28

130.848.609,40

-112.846.862,12

2_ Saldo da Conta 2745 dado que é apenas movimentada pelo
recebimento dos subsídios )

0,00

9.732.209,50

-9.732.209,50

0,00

11.169.686,53

-11.169.686,53

1.437.477,03

3_Saldo da Conta 414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL Endividamento Líquido (1-2-3)

18.001.747,28

121.116.399,90

-103.114.652,62

17.545.710,91

119.520.576,92

-101.974.866,01

-1.139.786,61
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7. - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
DO ESTADO E DA

UNIÃO EUROPEIA

__________________________________________________________________________________
Comparticipação 2006

Designação do Projecto
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
Const. da passag. inferior do Centro PK 271,960 linha norte e plano centro
Construção do centro cultural de Esgueira
Saneamento de Sarrazola - Vilarinho
Saneamento de Bonsucesso
Drenagem de águas residuais e domésticas das freg. de Eirol e Requeixo
Saneamento do Paço
Requalificação Pavimentos Cacia
Reformulação da rede de saneamento de S. Joana- Bacia 163
Construção do sistema de águas residuais da freg.de Oliveirinha
Parque de Exposições e Feiras - 1ª Fase
Programa FORAL

62.605,73
24.042,63
52.815,50
9.043,42
30.295,33
43.380,75
268.806,81
19.478,57
1.961,19
16.096,87
577.618,10
301.074,19
10.482,67
Total

Programa Operacional da Cultura
Capitania do Porto de Aveiro / Teatro Aveirense
Casa Major Pessoa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.417.701,76 €

136.127,36 €
233.307,16 €
Total

Insitutito Nacional de Habitação
Cacia
Caião

369.434,52 €

284.226,58 €
190.623,00 €
Total

474.849,58 €

Instituto Português de Muses
Projecto MUSEAV

1.999,40 €

Instituto Português da Juventude

1.825,76 €

Centro de Saúde de Aveiro - Sub-Região de Saúde

200.719,80 €

Instituto de Turismo de Portugal
Casa Major Pessoa
Arruamento 4

73.512,44 €
23.618,09 €
Total

97.130,53 €

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

20.736,66 €

Ministério da Administração Interna
STAPE

28.654,42 €
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Direcção Geral de Transportes Terrestres
Acordo de Aquisição de Veículos Pesados de Passageiros
PS Mataduços - Km 274,275

141.673,00 €
6.160,25 €
Total

Direcção Regional de Educação do Centro
Educação Pré-Escolar
Programa de Generalização de Fornecimento de Refeiçoes Escolares - 1.º CEB
Actividades de Enriquecimento Curricular
Total

147.833,25 €

348.000,19 €
25.395,00 €
203.083,00 €
576.478,19 €

Direcção Geral de Recursos Florestais

12.000,00 €

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Estágios Profissionais

65.366,49 €

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

24.777,00 €

Ministério do Ambiente
Instituto da Água

127.255,86 €

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

18.918,34 €
18.990,47 €
16.258,43 €
Total

54.167,24 €

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

6.714,89 €

Universidade de Cadiz
Projecto Sal do Atlântico

1.029,93 €

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

138.223,47 €
1.730,00 €
9.300,00 €
Total

Município de Albergaria - a - Velha
Projecto Sal on Line

**

149.253,47 €

38.102,85 €
Total Global

3.816.031,60 €

** - Desagregado: CMA – 35.118,91 € e 103.104,56 € para os Parceiros de Projecto.
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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 2006 da Divisão de Educação apresenta--se estruturado por
ano económico.
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1. Planos/Projectos
2. Parcerias com outras entidades
Conselho Municipal de Educação de Aveiro, em parceria com as entidades definidas em
Regulamento. Reunião no dia 3 de Abril para apresentação e reflexão do documento síntese
da Carta Educativa do Município e do Portal do Conselho Municipal de Educação (on-line).
Conclusão do Documento da Carta Educativa do Município de Aveiro – parecer no Conselho
Municipal de Educação e aprovação por unanimidade em Reunião de Câmara e por maioria
na Assembleia Municipal. Documento enviado à DREC para integração no próximo Quadro de
Referência e Estratégia Nacional. Para o efeito, o Conselho Municipal de Educação de Aveiro
reuniu, nos 28 de Novembro e 11 de Dezembro de 2006, para apreciação e elaboração de
parecer sobre o documento.
Carta Educativa do Município de Aveiro. Em parceria com: Divisão de Arquitectura,
Planeamento e Divisão de Informação Geográfica. Continuação da compilação de informação
disponibilizada pelas diversas entidades parceiras no Conselho Municipal de Educação de
Aveiro e respectiva integração no documento preparatório da Carta Educativa. Reunião com
o Vereador da Educação para um ponto de situação dos trabalhos e envio de ofício para
recolha de pareceres actualizados às Juntas de Freguesia, dado as mudanças de executivo até final do mês de Janeiro. Dia 1 de Fevereiro, reunião com Coordenadora Educativa de
Aveiro para recolha de informação, em falta, ao nível do 2º e 3º Ciclos e Secundário e
manifestar a preocupação por ausência de orientações por parte da DREC para o
acompanhamento à elaboração das Cartas Educativas. Preenchimento de Inquérito da
Associação Nacional de Municípios Portugueses manifestando essa mesma ausência.
Continuação da compilação de informação disponibilizada pelas diversas entidades parceiras
no Conselho Municipal de Educação de Aveiro e respectiva integração no documento
preparatório da Carta Educativa. No sentido de dar cumprimento às orientações do
Ministério da Educação relativas à elaboração da Carta Educativa quanto ao seu conteúdo
verificamos que já estava elaborado a caracterização sumária da localização e organização
espacial dos edifícios e equipamentos educativos, o diagnóstico estratégico, as projecções
de desenvolvimento e a proposta de intervenção relativamente à rede pública. O Grupo de
trabalho reuniu no mês de Fevereiro dias 14, 20 e Março dias 1 , 2, 3, 6, 7, 9 e 29, mês de
Abril dias 21, 24 e Maio dias 8, 11, 19, 22 para instruir os seguintes elementos: relatório
com as principais medidas a adoptar e a sua justificação; o programa de execução, com a
calendarização da concretização das medidas constantes do relatório; plano de
financiamento, com a estimativa de custo das realizações propostas e com a menção das
fontes de financiamento e das entidades responsáveis pela execução. Deu-se concluído este
trabalho no dia 26 de Maio, depois de devidamente formatado em articulação com o
Gabinete de “Design” e encontra-se à consideração do Executivo. No dia 19 de Abril,
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realizou-se uma reunião com os Presidentes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de
Escolas, Escolas Secundárias e Escola Profissional de Aveiro para analisar proposta de criação
de novos equipamentos escolares para o Ensino Básico e Secundário e reflectir sobre as
Ofertas de Educação e Formação no Concelho. Esta reflexão integra o documento da Carta
Educativa. Concluído o documento da Carta Educativa do Município de Aveiro. Aprovado por
unanimidade em Reunião de Câmara e por maioria na Assembleia Municipal, após parecer
favorável do Conselho Municipal de Educação de Aveiro. Remetido para a Direcção Regional
de Educação do Centro, para parecer. Reunião Equipa Técnica do PDM em parceria com o
Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Reunião de apresentação de
cronograma de acção e articulação de trabalhos desenvolvidos no âmbito da Carta Educativa
do Município de Aveiro.
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.
Foram realizadas as seguintes actividades:


No dia 21 de Fevereiro e 8 de Março reunião da Comissão Executiva (ASPEA + Divisão
de Educação e Ambiente) na Universidade de Aveiro – Departamento de Ciências da
Educação para organização de seminários à formação inicial de professores. O
primeiro seminário decorreu no dia 22 de Março com a seguinte ordem de trabalhos:
Agenda Pública e Educação Social – Dr. Jorge Arroteia da Universidade de Aveiro;
Agenda 21 Escolar: do compromisso individual à noção colectiva – Dr. Joaquim Pinto
– ASPEA; Exemplos de Práticas no âmbito do Grupo de Trabalho para a
Implementação da Agenda 21 Escolar de Aveiro – Divisão de Educação e Ambiente da
Câmara Municipal de Aveiro; Guia Infantil de Agenda 21 Escolar de Aveiro –
Agrupamento de Escolas de Aveiro. Nos dias 1, 8, 14 de Março reuniões de
organização do Dia da Árvore (21 de Março) com a Junta de Freguesia da Glória,
Coordenadores de Escolas e Conselhos Executivos de Agrupamentos de Escolas de
Aveiro e S. Bernardo, Divisão de Educação e Ambiente. No dia 21 de Março reunião
do Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda 21 Escolar de Aveiro para
organização do Dia da Terra – III Fórum Infantio-Juvenil “Um compromisso com a
Carta da Terra”.



Dia 20 de Abril – Fórum Infanto-Juvenil da Terra “Um compromisso com a Carta da
Terra” organizado em parceria com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental
(ASPEA), no Grande Auditório Centro Cultural e de Congressos que contou com a
participação de cerca 500 crianças.



Dia 26 de Abril no Departamento de Ciências de Educação promoveu-se um
seminário designado “Contributos Individuais para uma Agenda Colectiva” dirigida a
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alunos da formação inicial de educadores e professores do pré-escolar e 1º ciclo,
respectivamente.


Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho – Jornadas de Ambiente promovidas pelo
Agrupamento de Escolas de Eixo na Cidade de Aveiro e Fórum Infantil do Ambiente e
Agenda 21 Infantil pelo Agrupamento de Escolas de Aveiro.



No dia 4 de Outubro realizou-se uma reunião de trabalho no Pequeno Auditório com
a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), os Agrupamento de
Escolas, Escolas Secundárias, Colégios Particulares e Escola Profissional de Aveiro
para apresentação das Fases de Implementação da A21Escolar e divulgação da Ficha
de Adesão/Compromisso das Escolas. Para o efeito reuniu a Comissão Executiva –
ASPEA, Divisão de Ambiente e Educação nos dias 13, 19, 25 e 29 de Setembro para
organização da reunião referida. Colaboração, com a Divisão do Ambiente, na
divulgação da Agenda 21 Escolar, junto das Escolas e outras instituições educativas
do Município de Aveiro. Sensibilização junto de algumas escolas para a adesão ao
projecto. Planificação das reuniões a realizar junto das escolas/instituições que
aderiram ao projecto. Desenvolvimento de dinâmicas de grupo para as sessões de
trabalho com as escolas envolvidas.

Projecto 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.
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:


Reunião no dia 03 de Janeiro, na EB 2,3 da Gafanha da Encarnação – Elaboração do
Formulário de Candidatura a Equipamento e alargamento do Projecto Ria. Edu ao 1º
Ciclo.
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Reunião no dia 31 de Janeiro, na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré – ponto de
situação e prospectiva de execução do projecto; procedimentos para a fase da
avaliação;

gestão

financeira;

Concurso

Ria.Edu

Net

Adventure.

Análise

das

candidaturas ao equipamento e consulta para a adjudicação a diversas Empresas.


Reunião dia 2 de Fevereiro, na EB 2.3 de S. Bernardo – reunião de todas as Comissões de
Gestão dos Projectos da área de Intervenção 3 – Comunidades Educativas com a seguinte
ordem de trabalhos: 1 – Balanço e Perspectivas e 2 – Iniciativas Comuns. Nesta reunião
contou-se com a presença da Comissão Executiva do Aveiro Digital para acompanhar os
trabalhos.



Dia 4 de Fevereiro, no Parque de Feiras e Exposições – Balanço de Projectos dirigidos à
Comunidade e propostas de actividades futuras.



Dia 6 de Março – reunião na E.B. 2.3 de S. Bernardo para análise das candidaturas para
apetrechamento das escolas com Quadros Interactivos. A Câmara Municipal de Aveiro
apoiará na aquisição de um Quadro Interactivo por Agrupamento de Escolas dirigido a
escolas do 1º Ciclo.



Dia 8 de Março – reunião com todas as Comissões de Gestão dos Projectos Aveiro Digital
da Área de Intervenção 3 – Comunidades Educativas para organização da Semana
Temática que decorrerá de 2 a 6 de Maio de 2006. Esta iniciativa acontecerá durante a
semana nas escolas como fonte de divulgação e a partilha de boas práticas e no dia 6 de
Maio, todo o dia, no Parque de Feiras para apresentação dos Produtos e Serviços
dirigidos à comunidade educativa.



Apresentação da Base de Dados do Conselho Municipal de Educação de Aveiro (on-line)
ao Grupo de Trabalho da Carta Educativa, no dia 9 de Março, na Associação da
Comunidade Educativa de Aveiro. Reuniões de trabalho para organização da
apresentação do Portal no Conselho Municipal de Educação de Aveiro.



Dias 2 a 6 de Maio – Semana Temática de apresentação dos Projectos Aveiro Digital da
Área de Intervenção 3 – Comunidades Educativas. Esta iniciativa aconteceu durante uma
semana nas escolas como fonte de divulgação e a partilha de boas práticas e no dia 6 de
Maio, todo o dia, no Agrupamento de Escolas de Esgueira para apresentação dos
Produtos e Serviços dirigidos à comunidade educativa e entrega de prémios do concurso
NetAdventure. Foram atribuídos computadores portáteis às melhores equipas: 1º Agrupamento de Escolas da Gafanha de Encarnação; 2º - Agrupamento de Escolas da
Gafanha da Nazaré e 3º - Escola Secundária Homem Cristo.



Dia 3 de Julho – Reunião com a seguinte ordem de trabalhos: planificação da Formação
de Professores 2006/07; Definição da realização do Concurso NetAdventure 2007 e
nomeação da equipa organizadora; reorganização do Portal e de alguns serviços;
Avaliação do Projecto e documento sobre Balança e Perspectivas.



Dia 14 de Julho - iniciativa pública de entrega de prémios a três professores.
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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 contribuiu para divulgar e
incentivar a adesão ao projecto; procedeu ao acompanhamento e desenvolvimento;
articulou com os Agrupamentos de Escolas a disponibilização dos espaços físicos necessários;
inventariou as necessidades do transporte dos alunos que garantam o funcionamento das
turmas e deu a conhecer à Moveaveiro o inventário das necessidades de transporte que
procedeu à organização e disponibilização dos mesmos. O processo desenvolveu-se de
outubro de 2005 a Junho de 2006. A Divisão de Educação elaborou uma ficha de avaliação
de funcionamento do Programa nas Escolas do 1º Ciclo e está a proceder à recolha de
informação para análise. A Divisão de Educação participou numa reunião de avaliação de
funcionamento do Programa nas Escolas do 1º Ciclo, no dia 26 de Abril, mas o processo não
ficou concluído ficando a Associação de Pais de Esgueira de apresentar um trabalho
estatístico sobre o assunto, em final de Maio.
Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de outras Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico – Despacho Nº 12591/06 de 16 de
Junho.
Entidade Promotora – Câmara Municipal de Aveiro em parceria com Agrupamento de Escolas
de Aveiro e Associação da Comunidade Educativa e seis Agrupamentos de Escolas Aradas,
Cacia, Eixo, Esgueira, Oliveirinha e S. Bernardo. A Divisão de Educação colaborou e
participou em reuniões conjuntas com Agrupamento de Escolas de Aveiro, Coordenadores de
Estabelecimento de Ensino, Escolas de Línguas e Instituições Particulares de Solidariedade
Social e Associações de Pais (nos dias 2, 27 de Junho, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18 de Julho e 1 e 2
de Agosto) e Associação da Comunidade Educativa de Aveiro em conjunto com seis
Agrupamentos de Escolas e respectivas Associações de Pais (nos dias 2 e 19 de Junho, 7 e 21
de Julho) para elaboração de dois dossiers de candidatura a apresentar à Direcção Regional
de Educação do Centro até ao dia 15 de Agosto e que integram os seguinte documentos:
identificação da Entidade Promotora e respectivos parceiros com cópia dos Números de
Identificação Fiscal; Acordos de colaboração e parceria; planificação com identificação das
actividades de enriquecimento curricular tendo a escolha, por parte dos Pais e Encarregados
de Educação, recaído no Inglês, Actividades de Expressão Física e Desportiva e Música;
número de alunos e horário semanal e local de funcionamento e as responsabilidades e
competências de cada uma das partes.
A Câmara Municipal de Aveiro foi convidada pela Direcção Regional de Educação do
Centro a constituir-se como Entidade Promotora. Para o efeito apresentou a avaliação do
Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos de escolaridade do ano
lectivo anterior de duas candidaturas apresentadas Escolas de Línguas e Agrupamento de
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Escolas de Aveiro e pela Associação da Comunidade Educativa em conjunto com seis
Agrupamentos - que tiveram uma actividade considerada muito positiva. Dada a mudança
legislativa para o ano lectivo 2006/07, as Escolas de Línguas e a Associação da Comunidade
Educativa de Aveiro não puderam candidatar-se como entidades promotoras.

A Câmara

Municipal de Aveiro assumiu a continuidade do trabalho desenvolvido no ano lectivo anterior
e deu-lhe continuidade. Assim, temos por um lado o Agrupamento de Escolas de Aveiro que
privilegia o trabalho em Rede com as Escolas de Línguas, Associações Culturais, Recreativas
e Desportivas e Instituições Particulares de Solidariedade Social e por outro, a Associação da
Comunidade Educativa e os restantes Agrupamentos de Escolas que privilegiam o trabalho
interno com recursos humanos e materiais próprios.
De acordo com dados ainda provisórios a necessitar de confirmação no início do ano
lectivo temos para o Agrupamento de Escolas de Aveiro, num total de 1052 alunos inscritos
nas actividades e para todos os anos de escolaridade (1º ao 4º ano) as seguintes actividades:
Inglês 851 alunos; Actividade Física e Desportiva 815 alunos; Música 724 alunos; outras
actividades de enriquecimento curricular (expressão plástica e dramática) 132 alunos.
Para a Associação da Comunidade Educativa e Agrupamentos de Escolas de Aradas,
Cacia, Eixo, Esgueira, Oliveirinha e S. Bernardo e respectivas Associações de Pais, num total
de 1707 alunos inscritos nas actividades temos o Inglês (3º e 4º ano de escolaridade) 1095
alunos; Música 1378 alunos; Actividade Física e Desportiva 1336 alunos e outras actividades
(expressão plástica, dramática).
Foram apresentadas duas candidaturas por parte do Centro Social e Paroquial de S.
Bernardo e Centro Social de Azurva que se podem constituir como entidades promotoras,
mas com parceria obrigatória com os Agrupamentos de Escola e que não foram integrados
na candidatura anterior, por decisão da Comissão de Gestão, na reunião do dia 7 de Julho
realizada na E.B. 2,3 de S. Bernardo. A Câmara Municipal de Aveiro enquanto entidade
promotora colocou à consideração da Direcção Regional de Educação do Centro e respectiva
Comissão de Avaliação do Programa as duas candidaturas que englobam um total de 220
alunos inscritos no seguinte: Inglês 83 alunos inscritos; Actividade Física e Desportiva 137
alunos e outras actividades 112 alunos. Foram realizadas duas reuniões na Câmara Municipal
de Aveiro com Instituições Particulares de Solidariedade Social existentes junto dos seis
Agrupamentos de Escolas, nos dias 5 e 12 de Julho e estiveram presentes o Centro Social e
Paroquial de S. Bernardo, Eirol, Nª Srª de Fátima, Centro infantil de Eixo e Centro Social de
Azurva. Na maioria das candidaturas o apoio financeiro recai sobre o ensino de Inglês,
Actividades Físicas e Desportivas e Música num custo anual por aluno de 250 €.
A Divisão de Educação colaborou e participou em reuniões conjuntas com Agrupamento
de Escolas de Aveiro, Coordenadores de Estabelecimento de Ensino, Escolas de Línguas e
Instituições Particulares de Solidariedade Social e Associações de Pais (nos dias 5 de
Setembro, 24 e 25 de Outubro) e Associação da Comunidade Educativa de Aveiro em
conjunto com seis Agrupamentos de Escolas e respectivas Associações de Pais (nos dias 6, 15
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e 21 de Setembro) para organização e início das actividades de Inglês, Desporto e Música
que aconteceu no dia 18 de Setembro no Agrupamento de Aveiro e no dia 25 de Setembro,
nos restantes Agrupamentos. Organizaram-se dois dossiers com comprovativos de
documentos em falta relativos a número de alunos por ano de escolaridade; horários e local
de funcionamento e respectiva lista de professores e habilitações académicas a apresentar à
Direcção Regional de Educação do Centro até ao dia 3 de Novembro. Efectuou-se o apoio e
desenvolvimento das actividades através de visitas e acompanhamento semanal às escolas
do 1º Ciclo, que constará de um “portfólio” relativo a um Estágio Profissional a ser
acompanhado pela Divisão de Educação.
A Divisão de Educação colaborou e participou em reuniões conjuntas com Agrupamento
de Escolas de Aveiro e Divisão Económica e Financeira, no dia 11 e 17 de Janeiro de 2007,
com as entidades parceiras para prestar esclarecimento sobre o contrato-programa e
transferência de verbas em conjunto com a Divisão Económica e financeira. Efectuou-se o
apoio e desenvolvimento das actividades através de elaboração de instrumentos de
avaliação/monotorização das actividades desenvolvidas dirigida às entidades parceiras e aos
Pais e Encarregados de Educação para executar em dois momentos – Fevereiro e Junho de
2007.
Transportes Escolares
Desde final de Abril que com o serviço de Transportes Escolares a Divisão de Educação
tem efectuado a articulação e transferência do serviço. Para o efeito foram realizadas
reuniões internas e no dia 9 de Maio com os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias
para apresentação do Plano de Transportes para o ano lectivo 2006/07. Está em estudo e
análise a elaboração de um Regulamento específico sobre Transportes Escolares.
Apoio administrativo: identificação das necessidades e elaboração de listas de
deferimento e indeferimento à atribuição de passes escolares a alunos do 5º ao 12º ano de
escolaridade. Elaboração do Plano de Apoio Financeiro anual. Atendimento a Pais e
Encarregados de Educação e Alunos para entrega de fotografia dada a mudança de logotipo de
passes escolares. atendimento de Municípes; recepção e introdução, no Programa Power
Term, das candidaturas a transporte escolar a cerca de 1720 processos; análise de processos;
requisição de passes e vinhetas às transportadoras (Moveaveiro, Moveria, CP, AVA e CAIMA);
envio de passes e vinhetas para as escolas; devolução de passes e vinhetas às transportadoras;
recepção e controlo do levantamento de passes escolares por parte dos alunos; validação das
facturas enviadas pelas transportadoras. Preparação e organização do enquadramento legal do
Serviço de Transporte Escolares para elaboração de um Regulamento em articulação com o
Departamento Jurídico.

Pág. 136

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

3.Apoio/Articulação com os Agrupamentos de Escolas, Escolas, Juntas de Freguesia,
Associações de Pais e outros Agentes da Comunidade Educativa.
Protocolos de Cooperação em parceria com Agrupamentos de Escolas, Instituições
Particulares de Solidariedade Social e Juntas de Freguesia de S. Jacinto e Vera Cruz.
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.
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 2006/2007 terminou a 9 de Junho de 2006, 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 2006 a 15 de Julho de 2007 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. Elaboração de mapas mensais da Componente
de Apoio à Família ao abrigo do Acordo de Cooperação com ME e ANMP. Criação de uma Base
de Dados, em conjunto com a Secção de Taxas e Licenças, relativa aos alunos que frequentam
o prolongamento de Horário. A Associação Cultural de Aveiro apoiará no prolongamento de
horário a partir do 3º período. Visita ao Jardim de Infância de Alumieira para dar orientações
relativas as inscrições na Componente de Apoio. Visita à EB1 de Taboeira para estudar
possibilidade de implementação do serviço de refeições a partir do 3.º período do corrente
ano lectivo. Articulação com a Junta de Freguesia da Vera Cruz para implementação do
prolongamento de horário para as crianças do Jardim de Infância da Vera Cruz. Protocolos de
cooperação com Centro Social e Paroquial de Santa Eulália de Eirol e Centro de Formação e
Cultura da Costa do Valado, beneficiando, respectivamente, as crianças do Jardim de Infância
de Eirol e dos Jardins de Infância das Quintãs e da Costa do Valado. Actualização das normas
de funcionamento dos serviços de apoio à família para 2006/2007.
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Programa de Generalização do Serviço de Refeições Escolares a alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico. Procedeu-se ao levantamento dos locais onde serão fornecidas as refeições e
indicamos uma estimativa do número de refeições diárias a fornecer para a renovação do
concurso público para o ano 2007. Identificação do número de alunos a beneficiar do serviço
de refeições para candidatura financeira de acordo com o protocolo entre o Ministério da
Educação e Associação Nacional de Municípios Portugueses. Reunião com Agrupamentos de
Escolas para o estabelecimento de parcerias para o processo de candidatura. Planeamento de
sessões de sensibilização no âmbito da alimentação saudável destinadas a pais e encarregados
de educação. Reunião com o Director Geral da empresa responsável pelo fornecimento das
refeições em escolas do 1.º CEB e jardins de infância do concelho de Aveiro, para debater
questões relativas aos pólos de confecção, à qualidade das refeições, à implementação do
sistema “cook and chill”, tipo de facturação e mapas de controlo. Redacção da Acta Final do
Concurso Público para fornecimento de refeições às escolas do 1.º CEB e JI do concelho de
Aveiro durante 2006 – trabalho em conjunto com o Departamento Jurídico. Verificação do
funcionamento do Prolongamento de Horário e serviços de refeições nos Jardins de Infância e
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Preenchimento dos formulário de candidatura ao
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico conforme o estipulado no Despacho nº 22 251/2005 (2ª série), de 25 de Outubro.
Atendimentos a Pais e Encarregados de Educação, docentes e técnicos animadores no âmbito
dos serviços de Acção Social Escolar. Validação

de facturas da empresa fornecedora das

refeições. Reuniões no Conservatório de Música e com a Associação Cultural de Aveiro (ACAV)
no sentido de melhorar as condições do serviço de refeições e prolongamento de horário para
apoio ao Jardim de Infância da Glória (Conservatório). Das diligências tomadas o Conservatório
de Música negou o apoio ao serviço de refeições no refeitório existente. Visitas às Escolas com
representante da Gertal empresa responsável pelo fornecimento das refeições em escolas do
1.º CEB e jardins de infância do concelho de Aveiro, para analisar os espaços dos pólos de
confecção para a implementação do sistema “cook and chill” em todos e, se possível, no início
do próximo ano lectivo. Organização de um dossier do serviço de refeições escolares com
comprovativos das Escolas para análise, elaboração do contrato-programa e entregue na
Direcção Regional de Educação do Centro, no dia 3 de Novembro. Verificação por parte da
Nutricionista das condições higiosanitárias da cozinha e dos locais onde são servidas as
refeições; avaliação nutricional das ementas e elaboração de relatórios. Reuniões com a
empresa fornecedora de refeições, Gertal. Reuniões com Agrupamentos de Escolas para
orientação e apoio do serviço de refeições escolares. Análise e planificação de caderno de
encargos para novo concurso público.
Serviços Administrativos
Na Divisão de Educação foram produzidas 185 Informações, 282 Ofícios e 24 Faxes.
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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 de Comissão Local de Acção Social nos dias 23 de Setembro, 4, 14 ,
28

e 30 de Novembro na Comissão Social de Freguesia de Cacia e Aradas . No dia 14 de

Fevereiro, reunião no Gabinete do projecto RIA com a Direcção Regional de Educação do
Centro/Coordenação Educativa de Aveiro; Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente, Escola
Profissional.

No dia 15 de Fevereiro, reunião do C.L.AS. Participação nas reuniões das

Comissões Sociais de Freguesia de Aradas, Glória e Cacia. No dia 13 de Fevereiro, reunião com a
Santa Casa da Misericórdia sobre o alargamento da valência da Educação Pré-Escolar na
freguesia de Cacia. Reunião de Conselhos de Parceiros do projecto RIA no dia 28 de Março, na
Biblioteca Municipal. : No dia 26 de Abril, reunião no Gabinete do projecto RIA com a Direcção
Regional de Educação do Centro/Coordenação Educativa de Aveiro; Coordenação Concelhia de
Ensino Recorrente, Escola Profissional e Instituto de Emprego e Formação Profissional para
organização da Sessão de Informação – Novas Oportunidades: (Per)Cursos Formativos que
decorrerá no dia 12 de Junho, pelas 14 horas, no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro. Participação na reunião da Comissão Social de Freguesia de Cacia. No dia
22 de Junho, reunião com Núcleo Executivo do Concelho Local de Acção Social (C.LA.S.) sobre
pareceres para alargamento da valência de Educação Pré-Escolar no Centro de Infância Arte e
Qualidade; Santa Casa da Misericórdia em Esgueira e Cacia e Jardim da Lola em Azurva.
Dia 25 de Junho – reunião do C.LA.S. para apresentação e aprovação do alargamento da valência
da Educação Pré-Escolar no Centro infância Arte e Qualidade na Freguesia da Glória. Pedido de
dados aos Agrupamentos de Escolas para actualização do Diagnóstico Social do Concelho, em
execução. Acompanhamento de um elemento da Divisão de Educação nas actividades do
Projecto “Viver a Idade” em S. Jacinto (dia 23 de Junho), Eixo (15 de Julho) e Estádio Municipal
de Aveiro – Dia dos Avós (26 de Julho).
Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
(computadores e software educativo) – Medida 9 – Tecnologias de Informação e
Comunicação. Acção 9.1 – Apetrechamento Informático e Ligação à Internet e Intranets e
Acção 9.2 – Conteúdos Multimédia Educativos. Em parceria com: Divisão Económico-Financeira
e DGSI. Cento e quarenta e nove (149) computadores foram ligados à Internet e Intranet através
da Rede sem fios Wireless, nas Escolas, sendo um por cada sala de aulas. Projecto em
continuidade.
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Programa de Apetrechamento Informático das Escolas do Ensino Pré-Escolar (computadores
e software educativo). Em parceria com: Divisão Económico-Financeira e DGSI. Candidatura
aprovada e aquisição do equipamento informático e software educativo.
Obras nas Escolas, em parceria com a Divisão de Obras Municipais e Departamento de
Serviços Urbanos e Divisão de Arquitectura. Articulação de procedimentos em conjunto com o
Departamento de Serviços Urbanos para realização de pequenas intervenções em edifícios
escolares. Validação de informação da Divisão de Projectos e Gestão de Obras Municipais para
aquisição de mobiliário para a EB1/JI da Quinta do Simão. Verificação do estado dos extintores e
respectiva revisão e recarga anual – em estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas do
1.º CEB. Acompanhamento e entrega da sala do Mercado Municipal para uma turma do 3º Ciclo
de Ensino Recorrente.
Inventário de Bens Móveis. Em parceria com a Divisão de Património Móvel.

Actualização do

inventário municipal de Bens Móveis em Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo, estando
executado o Agrupamento de Escolas de Oliveirinha. Recolha de material obsoleto é feita em
articulação com o Departamento de Serviços Urbanos. Quando pedido procede-se á aquisição e
distribuição de equipamentos escolares pelos Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo do ensino
básico.
Projectos Pedagógicos e Culturais
Dia 17 de Fevereiro – Anime Weekend – Aveiro 2006 projecção de filme no Parque de Feiras.
Cerca de 250 crianças assistiram ao filme, visitaram a exposição, bem como acompanharam a
recepção ao Embaixador.
Dias 14,15, 17 de Março dinamizou-se o projecto Música na Escola – Filarmonia das Beiras e
cerca de 2200 crianças participaram nas sessões pedagógicas e no dia 19 de Março cerca de 600
participantes estiveram no Concerto para a Família.
Protocolo com a Associação Regresso à Terra – Quinta Pedagógica na dinamização de Campo de
Férias em articulação com a Divisão de Juventude e a participação de crianças em Equitação
Terapêutica em articulação com a Divisão de Acção Social. Cerca de 300 crianças dos Jardins de
Infância e Escolas do 1º Ciclo beneficiam de entrada gratuita na Quinta Pedagógica. Elaboração
do regulamento do Concurso “Chuva de Ídéias” em articulação com o Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor (CIAC) tendo participado cerca de 100 alunos.
Dia 20 de Abril – Fórum Infanto-Juvenil da Terra “Um compromisso com a Carta da Terra”
organizado em parceria com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), no
Grande Auditório Centro Cultural e de Congressos que contou com a participação de cerca 500
crianças.
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Mês de Abril e Maio – Campanha Anti-Tabaco, dirigida a cerca de 900 alunos do 6º ano de
escolaridade, promovida pela Fun Science, Ciência Divertida em todos os Agrupamentos de
Escolas.
Dia 26 de Abril no Departamento de Ciências de Educação promoveu-se um seminário designado
“Contributos Individuais para uma Agenda Colectiva” dirigida a alunos da formação inicial de
educadores e professores do pré-escolar e 1º ciclo, respectivamente, no âmbito do Grupo de
Trabalho para a Implementação da Agenda21 Escolar de Aveiro.
Dia 27 de Abril - apresentação de uma comunicação no I Congresso de Educação do Algarve
sobre “Testemunho de Práticas na implementação da Agenda21 Escolar de Aveiro”.
Dia 15 de Maio – participação no Dia da Família na Junta de Freguesia de Requeixo.
Dia 18 de Maio – Teatro Interactivo “Adolescentes na Hora H” dirigido a alunos do 5º ao 12º ano
abordando temáticas como a droga, tabaco, gravidez, suicídio – Promoção e Educação para a
Saúde, que contou com a participação de cerca 300 jovens, em duas sessões.
Dia 22 de Maio, aniversário da Casa Municipal da Juventude. 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.
Dia 1 de Junho – Dia Mundial da Criança na Feira do Livro envolveu cerca de 500 crianças da
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo; na Junta de Freguesia de Cacia a Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas de Cacia promoveu uma peça teatral para cerca 400 crianças do PréEscolar e 1º Ciclo; a palestra promovida pela Câmara Municipal, Departamento de Ciência de
Educação e Associação Portuguesa de Educação Ambiental com Dr. Maia Neto – Coordenador
Nacional da Comissões de Protecção a Crianças e Jovens que se realizou Na Universidade de
Aveiro envolveu cerca de 80 alunos da formação inicial de professores.
5 de Junho – Dia Mundial do Ambiente – Jornadas do Ambiente promovidas pelo Agrupamento de
Escolas de Eixo no Rossio e Praça da República em Aveiro envolveu cerca de 250 crianças.
6 de Junho e 8 de Junho – Fórum Infantil do Ambiente promovido pelo Agrupamento de Escolas
de Aveiro no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro envolveu cerca de
1000 crianças.
12 de Junho – Sessão de Informação – Novas oportunidades: (per)cursos formativos em conjunto
com a Direcção Regional de Educação do Centro e o Projecto RIA e envolveu cerca de 100
pessoas de diversas instituições locais.
20 de Junho – Feira Medieval no Agrupamento de Escolas de Eixo que envolveu cerca de 600
alunos, professores e pais e encarregados de educação.
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21 de Junho – Entrega de prémios do Concurso “Chuva de Idéias” promovido pela Divisão de
Educação e Saúde à EB1 da Glória e Colégio D. José I estando envolvidos cerca de 100 alunos.
21 a 24 de Junho – na Reitoria da Universidade de Aveiro promovido pelo Departamento de
Matemática com apoio da Câmara Municipal de Aveiro a Conferência Internacional “Views on
ODES” que envolveu cerca de 35 conferencistas e 80 convidados.
Dia 23 de Junho – Festa de Encerramento do ano lectivo na EB1 da Glória.
No dia 28 de Junho realizou-se uma reunião no Departamento de Didáctica e Tecnologia da
Universidade de Aveiro para apresentação do Projecto CIÊNCIA VIVA IV – “Ciência, Tecnologia e
Sociedade: experimentar e agir para a compreensão” às Autarquia e Agrupamento de Escolas
com a seguinte ordem de trabalhos: informações; condições necessárias para o funcionamento
do projecto; distribuição do material pelas escolas e/ou agrupamentos e processo formal da sua
recepção; worshops e acompanhamento dos professores envolvidos no projecto; outros assuntos.
O projecto tem início em Setembro de 2006 e finalizará em Setembro de 2007 e para o
funcionamento do projecto a Câmara Municipal em articulação com os Agrupamentos de Escolas
colaborará na aquisição de alguns armários para acondicionamento do material a disponibilizar
pela Universidade e no seguro do material, desde que devidamente assinalado pelos
Agrupamentos após a sua recepção. Apoiará também no transporte ao “Jardim da Ciência”, nos
2º e 3º períodos, de alunos e professores.
Dia 30 de Junho – Festa de Encerramento do ano lectivo da Academia dos Saberes – Universidade
Sénior.
Dia 26 de Setembro, Programa Eco-Escolas, em parceria com a Divisão de Ambiente e
Agrupamento de Escolas de S. Bernardo, Reunião em Torres Novas, para entrega de Certificados
e Galardões às Escolas do 1º Ciclo aderentes ao projecto e Câmara Municipal.
Dia 14 de Dezembro de 2006 no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, evento “Aprender
Brincando” no âmbito do Programa Escola Segura organizado pela Divisão de Educação em
conjunto com a PSP e a GNR de Aveiro e Sempr’Animar - Animação Turística, Lda, destinado aos
alunos com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos (alunos do 3º ao 6º/7º anos) envolveu
cerca de 1000 alunos em

temáticas que vão desde a Matemática, o Português e Inglês, o

Ambiente, a Cidadania, Comportamentos de Segurança, entre outros. Os alunos presentes
tiveram a oportunidade de contactar com alguns nomes do desporto aveirense (nomeadamente
alguns elementos da equipa do Beira-Mar), e com outras entidades que patrocinaram e
contribuíram para que este evento se concretizasse, tais como a CORVAUTO, a Portucel, a
Vulcano, a MoveAveiro, a ERSUC, os Bombeiros, entre outras.
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 2006, em parceria com o PFQRH.
Formação da Equipa da Divisão de Educação
Nome do Funcionário
Anabela Saraiva

Acção de Formação

Local

SIADAP

Hotel Mélia

SIADAP

Fundação

Datas
19 de Junho
Bissaya

Barreto
Mediação Social

Fundação
Fundação

Bissaya

A Assessoria na Educação em Debate

Universidade

27

de

4

a

6

de

Dezembro
Bissaya

Barreto
António Direito

a

Setembro

Barreto
Direcção e Liderança

25

13

a

15

de

Dezembro
de

4 e 5 de Maio

Aveiro

Carla Rodrigues

Backoffice

Montra Digital

A Assessoria na Educação em Debate

Universidade

18 de Outubro
de

4 e 5 de Maio

Aveiro
Código de Procedimento Administrativo

AMRIA

8 a 11 e 15 de
Maio

Gestão Técnica de Recursos Humanos

3 a 7 de Julho
C.C.C.Aveiro

Diagnóstico Social

18

a

20

de

Setembro
Patrícia Maranha

Curso

de

Igualdade

Formação
de

Profissional

Oportunidades

C.C.C. Aveiro

entre

23

e

24

de

Março

Homens e Mulheres
Regime Jurídico de Férias, Faltas e

CESAE/AMRIA

2 a 5 de Maio

Ética e Deontologia do Serviço Público

Multiaveiro

1 e 2 de Junho

Curso Profissional de Mediação Social

Biblioteca Municipal

09 de Junho

Backoffice

Montra Digital

18 de Outubro

Sistema de Gestão Documental

AIRC Coimbra

4

Licenças

a

6

de

Dezembro
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6. Atendimentos
Atendimentos - Presidente da Câmara Municipal
Dia 16 de Fevereiro – Associação de Pais do Jardim de Infância da Glória (Conservatório) e
marcação de visita às instalações do Jardim de Infância e do Conservatório de Música de Aveiro,
no dia 24 de Fevereiro.
Dia 16 de Março – Apresentação da Síntese da Carta Educativa.
Atendimentos – Vereador da Educação
Dia 22 de Março – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Eixo sobre o parque escolar
e Coordenação Educativa de Aveiro – Dr.ª Helena Libório sobre as orientações do Ministério da
Educação relativas ao documento da Carta Educativa.
Dia 23 de Março – apresentação da Direcção da Federação Concelhia de Associação de Pais de
Aveiro (FAPCAV) e do Plano Anual de Actividades.
20 de Abril – Associação de Pais de Santiago e Glória
27 de Abril – Presidente da Junta de Freguesia de Requeixo.
11 de Maio – Movimento da Escola Moderna
Dia 22 de Junho – International House – Programa de Ensino de Inglês
Dia 29 de Junho – PROEDUCARE – Educação Extra Escolar
Dia 20 de Julho – APEVECA – EB1 Barrocas e EB1 Vera Cruz – obras nas escolas
Dia 26 de Setembro – Centro Social e Paroquial de Eirol sobre a organização da Componente de
Apoio à Família do Jardim de Infância de Eirol e Escola do 1º Ciclo de Eirol.
Dia 19 de Outubro

–

Associação de Pais da Escola do 1º Ciclo da Glória sobre obras e

reparações.
Dia 26 de Outubro – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Cacia
Dia 2 de Novembro – Sr. João Luís Soares Correia – atribuição de passe escolar; Agrupamento de
Escolas de Esgueira – Sala Teacch – transporte escolar de alunos.
Dia 16 de Novembro – Sr. António Bravo – atribuição de passe escolar.
Atendimentos – Divisão da Educação
Dia 31 de Março – Agrupamento de Escolas de Cacia sobre colocação de pessoal não docente e
implementação dos serviços de refeições na EB1 de Taboeira.
Dia 7 de Abril – atendimento ao responsável da Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da
Educação em conjunto com o Vereador dos Assuntos Culturais e a Biblioteca Municipal de
Aveiro.
No dia 22 de Março, participação numa reunião, na EB 2.3 Aires Barbosa, com a presença do
Director Regional de Educação do Centro, sobre apresentação de medidas de organização das
ofertas educativas e formativas e da rede escolar para o ano lectivo 2006/07.
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11 de Maio – CNOTINFOR – apresentação de Software Educativo para os Jardins de Infância e
Escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico.
dia 10 de Julho - SANTILLANA Constância – Publicações em Inglês – Programa de Ensino de Inglês.
Dia 20 de Julho – atendimento à Prof.ª Alda Silva da EB 2.3 João Afonso de Aveiro sobre Ensino
Recorrente – turma de 3º ciclo.
12 de Julho – Armando Matos – Escola de Música – apresentação de proposta no âmbito do
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular.
Visitas às Escolas – Presidente e Vereador da Educação
Dia 9 de Junho – EB1 da Horta – visita do Vereador da Educação e Presidente da Junta de
Freguesia de Eixo para conhecimento e levantamento de necessidades de pequenas reparações.
Dia 22 de Junho -

Visita do Presidente, Vereador da Educação e Presidente da Junta de

Freguesia de Santa Joana ao Colégio D. José I e escolas e Jardins de Infância da Freguesia de
Santa Joana
Dia 8 de Setembro – a Divisão de Educação acompanhou a visita do Vereador de Educação ao
Jardim de Infância da Póvoa do Valado.
Dia 7 de Novembro - Visita do Vereador de Educação à escola do 1º ciclo de Azurva.
Dia 14 de Setembro – visita do Vereador de Educação às instalações do Centro Social e Paroquial
da Vera Cruz para cedência de salas à Escola do 1º Ciclo da Vera Cruz e reunião com a Direcção
Regional de Educação do Centro/Coordenação Educativa de Aveiro para verificação das
condições em que estiveram presentes a Associação de Pais e a Junta de Freguesia.
Reuniões do Executivo Camarário nos Agrupamentos de Escolas
Realizaram reuniões e visitas do Executivo Camarário nos Agrupamentos de Escolas de Aradas,
no dia 11 de Setembro e no Agrupamento de Escolas de Aveiro, no dia 25 de Setembro.
Descrição de actividades desenvolvidas e respectivos orçamentos tendo por base as Informações
e requisições internas de 2006 da Divisão de Educação:
Actividades
Material de desgaste – secção de Aquisições

Orçamento
Foram

produzidas

20

requisições

internas

para

material de desgaste
Aquisição de bilhetes – transporte de alunos para
actividades diversas
Protocolo com Agrupamentos de Escolas

Foram produzidas 11 requisições internas
2.382,40 €
S.Bernardo – 45.064,23 €
Oliveirinha – 30.013,29 €
Esgueira – 28.083,35 €
Eixo – 34.100,77 €
Cacia – 27.956,50 €
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Aveiro – 59.081,69 €
Aradas – 25.184,39 €
Informação nº26/2006 aprovada em RC,13 de Março.
Protocolo Associação Cultural de Aveiro

1.625,12 €

Protocolo Associação Regresso à Terra

6.175 €

Protocolo com Centro de Formação e Cultura da

6.969,60 €

Costa do Valado
Protocolo com Centro Social S. Pedro de Nariz

1.993,60 €

Protocolo com Junta de Freguesia de S. Jacinto

7.250,38 €

Protocolo com Junta de Freguesia da Vera Cruz

10.750,30 €

Protocolo com Centro Paroquial de Sta Eulália de
Eirol

Refeições 1º Ciclo - 3.619,97 €
JI Eirol – 2.606,01 €

Serviço de Refeições – JI/EB1 Eixo e EB1
Oliveirinha

JI/EB1 Eixo – 6.370,91 €
EB1 Oliveirinha – 1.174,54 €

Serviço de Refeições - JI/EB1 Esgueira

JI/EB1 Esgueira – 4.000 €

Subsídio para manutenção de equipamentos

Agrupamentos de Escolas – 2.100 €

informáticos
Projecto

RIA.EDU

–

aquisição

de

quadros

6.726,25 €

interactivos para o 1º ciclo
Música na Escola – Filarmonia da Beiras
Contratação de Pessoal Auxiliar em regime de

5.000 €
Informações nº 72 a nº165 da DE

prestação de serviços
Teatro Interactivo
Cd Interactivos intitulados Medula: A Fábrica da

201,20 €
48 €

Vida
Concurso Público de Refeições 2006 (Renovação
por mais um ano)
Auxílios Económicos - 2006

440.000 €
s/IVA
Aradas – 3.082,79 €
Aveiro – 5.926,14 €
Cacia – 2.783,49 €
Eixo – 2.753,56 €
Esgueira – 3.112,72 €
Oliveirinha – 5.477,19 €
S. Bernardo – 6.225,44 €
Aprovada em RC de 13/11/2006

Palamenta para os Refeitórios

1.677,62 €
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Postais de Natal UNICEF
Aquisição de Contentores para o JI Quinta do

140 €
6.000 €

Picado
Aquisição de Armários para as escolas

1.745 €

Aquisição de Electrodomésticos (Máq. Lavar

1.000 €

Louça)
Construção do Parque Infantil do JI Santiago
Reparações de Equipamentos
Apetrechamento Informático dos Jardins de
Infância do Concelho de Aveiro

2.855,31 €
375,46 €
Equipamento Informático – 37.200 €
Software Educativo – 6.200 €
Consumíveis – 3.100 €

7 . Conclusão
A Divisão de Educação propõe-se contribuir para um novo conceito de Escola
promovendo a necessária articulação entre os diferentes níveis de ensino, a optimização da
gestão dos recursos humanos e materiais, a implementação e o desenvolvimento de projectos, o
apoio a programas de formação permanente de adultos e ao direito à informação, reflexão e
partilha de boas práticas.
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6.2 - CULTURA, DESPORTO, TEMPOS LIVRES E JUVENTUDE
6.2.1. DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL
__________________________________________________________________________________
O presente relatório descreve as actividades desenvolvidas pela Divisão de Acção Cultural
durante o ano 2006, nas páginas seguintes descreve-se as acções de âmbito cultural propostas e
realizadas por esta Divisão.
Gestão dos Espaços Publicitários
Gestão dos diversos espaços publicitários da Câmara Municipal de Aveiro (Tarjas, Minis e Mupis)
durante todo o ano.
Toponímia do Concelho de Aveiro
Elaboração de informações sobre os pedidos de atribuição dos nomes às diversas ruas no
Concelho; articulação com a DGSIG para correcção de informação constantes nas cartas.
Preparação das reuniões da Comissão de Toponímia.
Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
Gestão dos espaços comuns da Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora (Salão
Cultural e Sala de Leitura)
Análise e resposta a todos os pedidos de espaço, limpeza e manutenção.

De forma a podermos consultar mais rapidamente as actividades desenvolvidas, estruturamos o
relatório por meses.

JANEIRO
Exposição de trabalhos de João Lemos – Teatro Aveirense
Montagem da exposição aquando do lançamento do livro “Antónia, António, Antónia”
Preparação da exposição sobre a “Bienal de Cerâmica”, que irá decorrer na Exponor no Porto.

FEVEREIRO
Exposição “Bienal de Cerâmica” na Exponor
Esta exposição, composta por peças das Bienais de Cerâmica, esteve patente na Exponor
durante a “Interdecoração”, de 2 a 5 de Fevereiro, tendo sido visitada por mais de 25 000
pessoas.
Exposição “ O Armário Milagroso” – Parque de Exposições de Aveiro
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Apoiámos a montagem da exposição integrada no projecto “Anime Weekend” que decorreu de
16 a 19 de Fevereiro.
Carnaval da Ria e Corso Carnavalesco
Demos apoio à organização destes eventos que decorreram nos dias 19, 26 e 28 de Fevereiro,
respectivamente

MARÇO
Exposição “ I Concurso de Pintura da área Militar de São Jacinto” – Casa Municipal da Cultura –
Edifício Fernando Távora.
Montagem da exposição que decorreu de 15 a 29 de Março. Foi visitada por 258 pessoas.
Exposição alusiva à Feira de Março – Parque de Exposições de Aveiro
Apoio na montagem da exposição que decorreu de 25 de Março a 25 de Abril
Exposição “Teatro...Uma viagem ao passado” – Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem desta exposição que decorreu de 10 de Março a 7 de Abril que foi visitada
por 316 pessoas.
Comemorações do Dia Mundial do Teatro
Com o intuito de comemorar esta efeméride foi organizado um programa que incluiu as
seguintes acções:
25 de Março, 15:00h – Salão da Junta de Freguesia de São Jacinto
Apresentação de uma peça de teatro infantil, denominada “A Máquina Diabólica”, pela
Associação Arte e Cultura – Os Fantoches, de Aveiro.
Nesta peça estiveram presentes cerca de 30 crianças, na sua maioria da freguesia de São
Jacinto.
26 de Março, 17:00h – Rossio
O “Teatro ao Largo”, de Vila Nova de Milfontes, trouxe a esta cidade uma animação de rua,
denominada “Mãos no Fogo”, dirigida à população em geral.
Com esta actividade procurou-se despertar a consciência pública sobre os riscos de incêndios
nos meses de Verão.
27 de Março, 15:00h – Praça Melo Freitas
Neste dia, o Grupo “Teatro ao Largo” repetiu a animação de rua do dia anterior dirigida às
crianças das escolas e infantários de Aveiro.
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Agenda Cultural
Continuação da recolha de informação para a Agenda Cultural, junto dos diversos agentes
culturais e outras Divisões da Autarquia.

ABRIL
Fanfare Haut Débit
Esta Grupo tem a particularidade de só actuar nos espaços públicos. Realizou uma animação de
rua entre a Praça Joaquim Melo Freitas e a Rua Homem Cristo.
Curso de Formação de Animadores Culturais
Este curso pretende elevar o nível de competências e conhecimento dos formadores, em ordem
a poderem dinamizar as suas comunidades.
Esta actividade decorreu na Casa Municipal da Cultura-Edificio Fernando Távora de 1 de Abril a 1
de Julho, com os seguintes módulos: Expressão Plástica, Expressão Dramática, Estratégias para a
da Promoção da Leitura, Expressão Musical, Animação Desportiva e Educação Ambiental, com a
duração de 72 horas.
Tivemos 60 inscrições das quais foram seleccionadas 20.
Campo de Férias
Integrado nas actividades desenvolvidas pelo Projecto Ria, decorreu um Campo de Férias em
Aradas e São Jacinto, nos dias 4 e 7 de Abril, respectivamente,

para os quais preparamos

diversos ateliês e jogos tradicionais.
Exposição da Escola Secundária José Estêvão – Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando
Távora
Apoiámos a montagem desta exposição que esteve patente de 28 de Abril a 14 de Maio, tendo
sido visitada por 146 pessoas.

MAIO
Festas do Município
Execução do programa das Festas do Município.
Dia
11
(5ª feira)

Actividade
18.00h: Inauguração da Exposição da Escola de Belas Artes de Lisboa (até dia 9 Julho, com
a colaboração da Univ. de Aveiro e Teatro Aveirense
Capitania, Paços do Concelho e Teatro Aveirense
21.30h: Concerto – Jacinta, no Rossio
Final do concerto: “A Caixa de Pandora”, pelo CETA – Circulo Experimental de Teatro
Canal Central
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12
(6ª feira)
Feriado
Municipal

10.00h - Hastear da Bandeira
Paços do Concelho
10.30h - 11.30h: Desfile de Bandas e Fanfarras do Concelho
Percurso: Diversas artérias da cidade
10.30h – Missa, Sé de Aveiro
11.30 – Concentração e actuação de Bandas e Fanfarras do Concelho
Praça da República
12.00h – Sessão Solene de entrega das Distinções Honoríficas
Salão Nobre dos Paços do Concelho
16.00h – Procissão Santa Joana

13
(sábado)

14 (domingo)

15
(2ª feira)

16
(3ª feira)

17
(4ª feira)
18
(5ª feira)
19
(6ª feira)
20
(sábado)

(percurso habitual)

21.30h – Ópera de Mozart “A Flauta Mágica”
Orquestra Filarmonia das Beiras
Teatro Aveirense
22.00h – Espectáculo de Bailado
GEMDA – Companhia de Dança de Aveiro
Rossio
21.30h – Teatro “ Doente Imaginário” de Moliére, Grupo Cultural Semente
Centro Social Cultural de Requeixo
21.30h – Concerto - “A Banda também canta”, Banda Amizade
Rossio
21.30h – Reconstituição do “Serão de Aldeia”, pelo Grupo Folclórico da Casa do Povo de
Cacia e actuação da Tuna da Sociedade Musical de Santa Cecília
Centro Social e Cultural de Cacia
10.30h - 12.30h – Ateliês de brinquedos e fantoches, pelo Arlequim – Teatro para a Infância
Rossio
14.30h – Desfile Etnográfico
Percurso: Rua Dr. Alberto Souto, Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Rossio
15.00h – Festival de Folclore
Grupo Folclórico das Alagoas
Rancho Folclórico “As Lavradeiras de Sarrazola”
Grupo Folclórico de Esgueira
Grupo Recreativa Etnográfico de Aradas
Rossio
17.00h – Ópera de Mozart “A Flauta Mágica”
Orquestra Filarmonia das Beiras
Teatro Aveirense
18.00h – Combos de Jazz da Escola Riff, Praça Joaquim Melo Freitas
21.30h - Concerto Coral, com: Orfeão Universitário, Coro do Conservatório de Música de
Aveiro, Grupo Coral “A Cantata do Clube PT ”, Coral São Pedro de Aradas, Coral Vera Cruz,
Coral Polifónico de Aveiro, Coro de Santa Joana
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
14.30 – Deposição de uma coroa de flores no Monumento dos Mártires da Liberdade
Praça Joaquim Melo Freitas
21.30h: Poesia e Dança - Homenagem aos “Mártires da Liberdade” pelo Grupo Poético de
Aveiro e pelo GEMDA - Companhia de Dança de Aveiro
Claustros da Misericórdia
22.00h – Tuna Universitária de Aveiro Rossio
21.30h – Concerto – POLK - Tributo aos Quadrilha
Rossio
Aniversário da Casa da Juventude
21.30h – Concerto pela Orquestra Ligeira de Aveiro, Rossio
XIV AUTOMOBILIA, Feira Internacional de Trocas e Vendas
Parque de Exposições de Aveiro
Aniversário da Casa da Juventude (Diversas actividades)
16.00 h – Inauguração da Feira do Livro (até 4 de Junho), Rossio
17.30h - Chegada do 1º concorrente do III Rali Automobilia
Parque de Exposições de Aveiro
21.30h: Street Museum - Comemoração do Dia Internacional dos Museus
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Espectáculo DJ’s, Video Jamming, Graffiti’s, …
Avenida Santa Joana

21 (domingo)

21.30h – Actuação da Associação Musical e Cultural de São Bernardo
Centro Social e Paroquial de São Jacinto
XIV AUTOMOBILIA, Feira Internacional de Trocas e Vendas
Parque de Exposições de Aveiro
Aniversário da Casa da Juventude - (Diversas actividades), no Rossio
16.00h – Coral de São Pedro de Aradas e Coro dos Pequenos Cantores do Coral de São Pedro
Aradas
Centro Social e Cultural de Verba

Feira do Livro
Realização do Programa de Animação da Feira do Livro.
Data/Horário
20 de Maio
(sábado)

(continuação)
21 de Maio
(domingo)

22 de Maio
(segunda-feira)

23 de Maio
(terça-feira)

24 de Maio
(quarta-feira)

25 de Maio
(quinta-feira)
Dia aberto às
Escolas
(continuação)

26 de Maio
(sexta-feira)
27 de Maio
(sábado)

Programação
16:00h – Animação de Rua pelo CETA
16:00h – Margarida F. Santos e Carlos Fiolhais – Sessões de Autógrafos
16:30h e 18:00h – Espectáculo de Fantoches e Robertos: “Sátira de Aveiro” e o “Auto da
Índia” pela Associação Arte e Cultura “ Os Fantoches”
21:30h – Tiago Rebelo – Sessão de Autógrafos
21:30h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Sessão de Poesia por Alberto Serra
18:00h – Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Orquestra de metais e percussão e Banda de Gaitas da Associação Musical e
Cultural São Bernardo
18:00 – Apresentação do livro “Vilarinho das Furnas – Memórias do Passado e do
Futuro”, de Manuel Antunes
18:00h – Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Demonstração de Percussão Africana pela Oficina de Música de Aveiro
18:00h – Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
19:00h – Concerto Riff Escola de Música
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Debate sobre as Políticas Regionais na área da Leitura pela Livraria “O Navio
de Espelhos”
18:00h – Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Percursos Alternativos - Os poemas favoritos de alguns dos meus amigos pela
Camaleão – Associação Cultural
10:00h, 11:00h, 14:30h e 15:30h- “Volta ao mundo em 6 histórias” - Contos do Mundo
pela Livraria O Navio de Espelhos, Cláudia Stattmiller e Marta Condesso.
10:30h – Exposição em cartaz de contos escritos e ilustrados pelos alunos da Escola EB1
de Esgueira.
– Divulgação do livro de contos feito pelos alunos da Escola EB1 de Esgueira: leitura e
dramatização de dois contos.
11:00h – David Machado – Sessão de Autógrafos
14:00h – Leitura de uma lenda da cultura Cigana, escrita pelos alunos, com fundo
musical, pela Escola EB1 da Qta do Simão
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Combo AD JAZZ pela Oficina de Música de Aveiro
18:00h – Histórias da “Aninhas” e outras... contadas pela Teresa Nogueira
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “Canção da Rocha, da onda e da nuvem”
contadas por Teresa Nogueira
15:30h – Lúcia Vaz Pedro – Sessão de Autógrafos
16:00h – Histórias de João Paulo Cotrim “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
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28 de Maio
(domingo)

29 de Maio
(segunda-feira)
30 de Maio
(terça-feira)

31 de Maio
(quarta-feira)
1 de Junho
(quinta-feira)
Dia da Criança

2 de Junho
(sexta-feira)

3 de Junho
(sábado)

4 de Junho
(domingo)

16:30h – Ateliê de fantoches pelo Grupo Cénico Arlequim – Teatro para a Infância
18:00h – Maria Amélia Campos – Sessão de Autógrafos
21:30h – Histórias de João Paulo Cotrim “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Projecção de Cinema ao ar livre pelo Cineclube de Aveiro:
Filme: Esquece tudo o que te disse, de António Ferreira
15:00h – Animação de Rua pelo CETA
15:30h – Fernando Correia – “Bancada Central” – Sessão de Autógrafos
18:00h – Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
21:15h – Histórias de João Paulo Cotrim “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Tuna da Sociedade Musical de Santa Cecília
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Variações de Penélope. Leitura de textos de Adília Lopes, Adélia Prado e Maria
Cristina Medeiros por David Costa & Pedro Ferreira
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
18:00h – Ensemble de Trompetes pelo Conservatório de Música de Aveiro de Calouste
Gulbenkian
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim, “A cor instável”, contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Trio Sesto Senso pela Oficina de Música de Aveiro
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
18:00h – Concerto Riff Escola de Música
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Trio Bossa Jazz pela Oficina de Música de Aveiro
10:00h e 14:30h – “Qual é a cor do teu sorriso” – Espectáculo de Poesia, com música ao
vivo, para a infância pela Camaleão – Associação Cultural
10h às 16:00h – Exposição de trabalhos e espaço de dramatização pela Escola EB1 da
Glória
11:00h – Peça teatral “amigos da leitura” sessão de poesia “O carnaval dos animais”
pela Escola EB1 de Oliveirinha
15:30h – Apresentação da peça teatral “O Rei lambão” pelos alunos das Escolas João
Afonso, São Bernardo e de Esgueira.
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
19:30h – Octeto de Trompas pelo Conservatório pelo Conservatório de Música de Aveiro
de Calouste Gulbenkian
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim, “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – O Mar numa rosa de espuma. Leitura de textos dadaístas e surrealistas por
David Costa & Pedro Ferreira
18:00h– Histórias da “Aninhas” e outras... contadas por Teresa Nogueira
19.30h – Nuno Crato: Sessão de Autógrafos
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim, “A cor instável” contadas por Teresa Nogueira
21:30h – Serão de Contos pela Livraria O Navio de Espelhos
16:00h – Histórias de João Paulo Cotrim “História de um segredo” contadas por Teresa
Nogueira
16:30h – Espectáculo de Teatro Infantil “O Mercador de Carícias” pela Camaleão –
Associação Cultural
18:00h – Palestra/apresentação de livro “A Filosofia Tibetana e a voz do silêncio” pelo
Prof. José Carlos Fernandez
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim “História de um segredo” contadas por Teresa
Nogueira
21:30h – Projecção de cinema ao ar livre pelo Cineclube de Aveiro
Filme: A História do Camelo que chora, de Luigi Falorni e Byambasuren Davaa
15:00h – Animação de Rua pelo CETA
18:00h – Hora do Conto pela Livraria O Navio de Espelhos
21:15 – Histórias de João Paulo Cotrim “História de um segredo” contadas por Teresa
Nogueira
21:30h – Tuna de Santa Joana

Animação das Freguesias
Realização do Programa de Animação das Freguesias “Viver Aveiro”, a decorrer em Maio e Junho
na Freguesia de Requeixo.

Pág. 154

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Data / Horário
13 (Sábado)
15
(segunda-feira)

17 (quarta-feira)
19 (sexta-feira)
20 (Sábado)
24 (quarta-feira)
27 (Sábado)

31

Actividade
“Doente Imaginário” de Moliére, pelo Grupo Cultural Semente
21:30h – Centro Cultural e Social da Taipa
Comemoração do Dia da Família
Convívio entre os idosos do Concelho e as crianças da Freguesia com ateliers
diversos, jogos de mesa e a colaboração das seguintes entidades: A.S.P.E.A. (atelier
ambiental dirigido às famílias); Centro Comunitário da Vera Cruz (actuação do Grupo
Coral); A.P.P.A.C.D.M. (actuação do Grupo de Música Popular Portuguesa).
14:30h – Centro Social e Cultural de Requeixo: Exposição de trabalhos dos alunos de
pintura da ACAV (até ao final de Junho)
14:00h às 19:00h (Segunda a Sexta)
Formação de Artes Decorativas
21:30h – Centro Social e Cultural de Requeixo
Hora do Conto “A Princesa Baixinha”
15:00h – Espaço Requeixo
Comemoração do Dia Internacional dos Museus – Ateliês diversos e visitas guiadas
14:30h – Museu Etnográfico de Requeixo
Formação Artes Decorativas
21:30h – Centro Social e Cultural de Requeixo
Workshop de HIP-HOP
18:00h – Centro Social e Cultural de Requeixo
Torneio de Matraquilhos
22:00h – Café Beira-Rio
Formação de Artes Decorativas
21:30h – Centro Social e Cultural de Requeixo

Comemoração do VI Aniversário da Casa Municipal da Juventude
Colaboração nas actividades desta comemoração, através da dinamização de diversos ateliês.
Curso de Bricolage
Colaboração com a Divisão de Acção Social, através da realização de um módulo de bricolage,
no Curso de Gestão Doméstica, realizado no bairro de Santiago, nos dias 22,24 e 26 de Maio.
Gabinete de Apoio às Associações Culturais
Reunião com os elementos que constituem a Comissão Municipal de Interesse Cultural, na Casa
Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora. Foram apresentados dois “documento
projecto”. Um sobre os “Critérios para Definição dos Apoios às Actividades Culturais” e outro
sobre o “Formulário de Candidatura aos Apoios à Actividade Regular e às Oportunidade”.
Exposição dos Alunos Finalistas da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – Galeria Paços do
Concelho e Galeria da Capitania
Apoiámos a montagem da exposição que decorreu de 11 de Maio a 9 de Julho. O primeiro espaço
foi visitado por 582 pessoas e o segundo por 1240.
Exposição Comemorativa do 50.º Aniversário da Escola Secundária Mário Sacramento – Casa
Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
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Apoiámos a montagem desta exposição, que decorreu de 20 de Maio a 4 de Junho. Foi visitada
por 284 pessoas.

JUNHO
Exposição da ACAV - Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
Apoiámos a montagem da exposição supracitada que decorreu de 9 a 25 de Junho. Foi visitada
por 237 pessoas.

JULHO
Campo de Férias
Realização de um programa de actividades com ateliês e jogos tradicionais destinado aos
participantes do Campo de Férias que decorreu em Eirol.
Festas da Ria
Produção e realização das Festas da Ria, com o seguinte programa:
Dia
1 de Julho
(sábado)

2
(Domingo)
6
(5ª feira)
8
(sábado)
9
(Domingo)

13
(5ª feira)
15
(sábado)

Actividade
21.30h - Concerto Coral pelo Coral Moanesa – Espanha e Coral Vera Cruz, integrado
nas Comemorações do 37º Aniversário do Coral Vera Cruz
Claustros da Misericórdia
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio
Das 10.30h às 12.30h – Diversos Ateliês para a Infância
Rossio
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio
18.00h - Combos da Escola de Música Riff
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas
(Mundial – Meia-Final)
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio
(Mundial – Final)
Das 10.30h às 12.30h – Diversos Ateliers para a Infância
Rossio
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio
18.00h - Combos da Escola de Música Riff
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas
22.00 – Paddy B – Grupo de música Irlandesa
Rossio
15.00h – Inauguração da Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio das 15.00h às 24.00h
Passeios de Moliceiro nos Canais Urbanos (das 10.00h 13.00h 15.00h -19.00h)
18.00h – Demonstração de Percussão Africana pela Oficina de Música de Aveiro
Rossio
22.00h – Bailado pelo GEMDA - Companhia de Dança de Aveiro
Rossio

Pág. 156

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

16
(domingo)

17
(2ª feira)

18
(3ª feira)

19
(4ª feira)

20
(5ª feira)

21
(6ª feira)

Das 10.30h às 12.30h – Diversos Ateliers para a infância
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio das 15.00h às 23.00h
15.30h – Desfile Etnográfico
Percurso: Rua Dr. Alberto Souto, Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Rossio
16.00h – Festival de Folclore
Grupo da Escola de Etnografia de Cacia
Grupo Folclórico de Esgueira
Grupo Folclórico do Carregal
Rancho Folclórico das Alagoas
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia
Rossio
22.00h – Tuna Santa Cecília
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Rossio das 15.00h às 23.00h
22.00h - Icon Vadis (música celta)– Oficina de Música de Aveiro
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Rossio das 15.00h às 23.00h
18.00h – Trio Bossa Jazz da Oficina de Música de Aveiro
Rossio
22.00h –Espectáculo de Rua “A Viúva Astuta” pelo Teatro ao Largo
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Rossio das 15.00h às 23.00h
15.00h - Tarde para os idosos
Actuação da Academia de Saberes e das IPSS do Concelho e baile convívio
Rossio
18.00h- ClãTrio da Oficina de Música de Aveiro
Rossio
22.00h - Tuna Santa Joana
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Rossio das 15.00h às 24.00h
18.00h - Combos da Escola de Música Riff
Rossio
21.30h - Danças do Mundo - Desfile pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho, seguida de
actuação de cada grupo - Portugal, Geórgia, Eslováquia, Bulgária, País Basco, México e
Macedónia
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Rossio das 15.00h às 24.00h
18.00h-Inauguração da exposição de pintura – “Salinas” de Rui Aguiar (até 3 de
Setembro)**
Galeria da Capitania
17.30h - Inauguração da exposição de pintura de Ni Rocha (até 6 de Agosto)**
Galeria dos Paços do Concelho
18.00h – Trio Sesto Senso – Oficina de Música de Aveiro
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22
(sábado)

23
(domingo)

27
(5ª feira)
28
(6ª feira)
29
(sábado)
30
(domingo)

Rossio
22.00h – Noite Latina com as bandas: Blanche Caribe de Venezuela, Fuerza Cubana de
las Tunas Cuba e Sol Caribe de la Habana-Cuba
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio das 15.00h às 24.00h
14.00h – Partida da Regata de Moliceiros (Torreira - Aveiro)
Torreira
16.00h – Hora prevista de chegada da regata
Canal das Pirâmides (Antiga lota de Aveiro)
16.00h – Animação de Rua pelo Rancho Folclórico do Baixo Vouga
Canal das Pirâmides - Rossio
17.00h – Animação de Rua pelo Grupo de Xailes e Cantares de Aveiro
Canal das Pirâmides - Rossio
18.00h – Animação de Rua pelo Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas Cidade de
Aveiro
Canal das Pirâmides - Rossio
22.00h – Banda Catarina Duarte e os Democratas – (música brasileira)
Rossio
Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais
Exposição de Artefactos Náuticos
Mostra de Artesanato
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio das 15.00h às 20.00h
10.00h – Concurso de painéis dos barcos Moliceiros
Canal Central
Das 10.00h às 13.00h – Ateliers ambientais pela ASPEA
Rossio
11.00h às 13.00h – Demonstração da Secção Cinotécnica da PSP ( Cães polícia )
Rossio
14.00h – Entrega de prémios da Regata e do concurso de painéis dos Barcos Moliceiros
Rossio
16.00h– Actuação da Banda Sinfónica da PSP
Rossio
18.00h - Combos da Escola de Música Riff
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas
22.00h – Concerto de encerramento do IV Estágio Verão Amizade dirigido pelo Maestro
Erik Janssen
Rossio
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio
Desportos Radicais pela Sempr’Animar
Rossio

Agosto
5
(Sábado)

16.00h - Inauguração da FARAV
(5 a 13 de Agosto)
XXVII Feira de Artesanato da Região de Aveiro
XIX Mostra Nacional e Internacional de Artesanato
XI Feira Regional de Gastronomia
Parque de Exposições de Aveiro

Exposição “ Cidades Irmãs e Amigas” – Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Tavora
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Montagem da exposição “Cidades Irmãs e Amigas” que decorreu de 21 a 30 de Julho. Foi visitada
por 123 pessoas.
Exposição de pintura de Rui Aguiar – Galeria da Capitania
Apoiámos a montagem desta exposição que decorreu de 21 de Julho a 6 de Agosto, tendo sido
visitada por 1288 pessoas.
Exposição de pintura de Ni Rocha – Galeria Paços do Concelho
Apoiámos a montagem desta exposição que decorreu de 21 de Julho a 6 de Agosto. Foi visitada
por 465 pessoas.
FARAV – Feira de Artesanato da Região de Aveiro – Parque de Exposições de Aveiro
Colaboração com a Comissão executiva da FARAV, nomeadamente, na selecção dos artesãos.

AGOSTO
FARAV – Feira de Artesanato da Região de Aveiro – Parque de Exposições de Aveiro
Apoiámos a organização da FARAV que decorreu de 5 a 13 de Agosto. Colaborámos no Júri do
Concurso “A melhor peça de artesanato”.
Exposição de Mário Couto – Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição de pintura que decorreu de 11 a 27 de Agosto. Foi visitada
por 512 pessoas.

SETEMBRO
XII Estágio de Bailado e Dança de Aveiro
Decorreu de 4 a 15 de Setembro no Teatro Aveirense e na Casa Municipal de Cultura – Edifício
Fernando Távora. Neste estágio participaram cerca de 100 alunos, nas seguintes modalidades:
Técnica de Dança Clássica, Técnica de Dança Contemporânea/Reportório, Composição
Coreográfica, Hip Hop, Curso de Pedagogia Criativa para Professores e Dança Criativa para Pais e
Filhos.
Como corolário deste estágio realizou-se, no dia 15 de Setembro uma Aula Aberta, no Teatro
Aveirense.
1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro
Procedemos à recepção das 518 obras de 259 artistas que estiveram a concurso, no Museu da
Cidade
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Recepção a um grupo de Idosos de Trofa
Esta Divisão, em colaboração com a Divisão da Acção Social prepararou a recepção a 2500 Idosos
vindos da Trofa que visitaram esta cidade, no dia 10 de Setembro.
Programa “Viver a Idade”
Este programa decorreu nos dias 13,16 e 27 de Setembro nas Juntas de Freguesia de Requeixo,
Cacia e Vera-Cruz, respectivamente, tendo esta Divisão preparado a realização de diversos
ateliês.
“Dia Europeu Sem Carros”
No âmbito do programa preparamos a realização de diversos ateliês destinados às crianças que
visitaram o Rossio
Exposição “ Colectiva 1” – Galeria Paços do Concelho
Exposição das

obras de 10 “artistas desconhecidos” nascidos e/ou residentes em Aveiro.

Decorreu de 1 a 17 de Setembro e foi visitada por 870 pessoas.
Exposição de João Nunes da Silva – Galeria da Capitania
Apoiámos a montagem desta exposição de fotografia que decorreu de 8 de Setembro a 1 de
Outubro. Foi visitada por 926 pessoas.
Exposição sobre “ Arlindo Vicente” – Galeria Paços do Concelho e Casa Municipal da Cultura –
Edifício Fernando Távora
Apoiámos a montagem desta exposição, organizada pelo AveiroArte, que decorreu de 21 de
Setembro a 8 de Outubro. Foi visitada, respectivamente, por 483 e 292 pessoas.

OUTUBRO
Exposição da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas – Galeria da Capitania
Apoiámos a montagem desta exposição de fotografia denominada “Salão do Mar” que decorreu
de 6 a 29 de Outubro, tendo sido visitada por 697 pessoas.
Exposição “ Colectiva 2” – Galeria Paços do Concelho
Exposição de trabalhos de 10 “artistas desconhecidos”, nascidos e/ou residentes em Aveiro, que
decorreu de 13 a 29 de Outubro. Foi visitada por 365 pessoas.
Exposição da colectiva “Olhar de Mulher” - Galeria dos Paços do Concelho
Apoiámos a montagem da exposição,que decorreu de 13 a 29 de Outubro, e foi visitada por 483
visitantes
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Programa “Viver a Idade”
Esta Divisão preparou diversos ateliês que foram realizados no âmbito deste programa, na
Freguesia de Eirol, no dia 16 de Outubro.
NOVEMBRO
1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro – Galeria Paços do Concelho, Galeria
da Capitania, Museu da Cidade e Galeria Morgados da Pedricosa.
Procedemos à montagem de 77 obras de 48 artistas que foram seleccionadas para integrarem a
exposição. que decorreu de 11 de Novembro a 30 de Dezembro. Estes espaços foram visitados,
respectivamente, por 797, 2260, 1129 e 1781 pessoas.
Exposição “Avenida Arte Contemporânea” – Antiga Estação da C.P. e Teatro Aveirense
Efectuámos a montagem e guardaria desta exposição que decorreu de 15 de Novembro a 30 de
Dezembro.
II Concurso Nacional de Bandas Filarmónicas Cidade de Aveiro 2006 – Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro
Demos apoio logístico à organização deste evento que decorreu no dia 25 de Novembro.

DEZEMBRO
Animação de Natal
Execução programa de Animação de Natal
Dia/Hora/Local
11 Nov a 30 Dez
14.00h às 19.00h de terça a
domingo

Actividade
Bienal Internacional de Arte Contemporânea

Galeria da Antiga Capitania, Museu
da Cidade, Galeria dos Paços do
Concelho, Galeria Morgados da
Pedricosa
15 de Nov a 30 de Dez
terça a sexta 10.00h às 17.00h/
sáb, dom e feriados 14.00h às
19.00h/encerra dias 24 e 25 de Dez
Antiga Estação de Caminhos de
Ferro e Salão Nobre do Teatro
Aveirense
10 Dezembro a 7 de Janeiro
Paços do Concelho,
Sé de Aveiro, Igreja do Carmo,
Igreja Nossa Senhora da
Apresentação e Igreja das
Carmelitas
7 e 14 de Dezembro-19.30h
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas

Avenida de Arte Contemporânea

Roteiro dos Presépios

Actuação do Grupo Brass Ensemble do Conservatório de Música de
Aveiro
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7 a 21 de Dezembro
Terça-feira a domingo
14.00h às 19.00h
Galeria da Casa Municipal da
Cultura - Edifício Fernando Távora
7 a 17 de Dezembro
10.00h às 24.00h
Fórum Aveiro

Exposição de presépios da autoria de Manuel Moreira e Aldina Ribeiro

Bazar de Natal
Dia 7- 17:00h – Actuação da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Dia 9- 15:00h – Actuação da APPACDM
Dia 10- 16:00h - Coro Infantil da Tuna de Santa Joana
Dia 16- 18.00h - Coro Infantil da Sociedade Musical de Santa Cecília

8 a 10 de Dezembro
9.00h às 18.00h
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas

Feira de Inverno de Artesanato

9 de Dezembro
11:00 e 16:00h
Praça Dr. Joaquim Melo Freitas
9 de Dezembro
21.30h
Igreja Nossa Senhora da
Apresentação

Espectáculo de Marionetas
“Sapos e Dragões” pela Companhia Marie & Tónio

13 de Dezembro
21:30h
Sé de Aveiro
18 de Dezembro
21:30h
Igreja da Misericórdia
16 de Dezembro
Centro Social e Cultural de Eirol
16.30h
10 de Dezembro
Salão Paroquial de Nariz
15:00h
20 de Dezembro
14.30h
Centro Cultural de Congressos de
Aveiro
1 de Janeiro de 2007
Teatro Aveirense
18:00h

Concerto Coral pelo Coral Vera Cruz e Coro da Associação Musical
Oleirense (S. Paio de Oleiros)

Concerto Coral de Natal pelos vários Coros do Concelho
* Coral São Pedro de Aradas
* Coral Vera Cruz
* Coral Polifónico de Aveiro
* Coro Santa Joana
Concerto pelo Coro de Câmara “Capella Antiqua”
Teatro Infantil
“Agustina e a Felicidade” da autoria e encenação de Ana Salgueiro
Concerto de Natal pelo Coral Vera Cruz e Coral Polifónico de Aveiro
Festa de Natal dos Idosos
Peça de Teatro “Uma cama para sete”
Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras
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6.2.2. CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE AVEIRO
__________________________________________________________________________________
A Divisão do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro desenvolveu durante o ano de 2006 a sua
actividade em dois vectores: a gestão e promoção do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
e o Turismo.
No âmbito do primeiro vector, as acções desenvolvidas pela divisão centraram-se no âmbito do
Turismo de Negócios.
Com a inserção de competências na área do Turismo nesta divisão têm sido desenvolvidas
actividades diversas nesta área, nomeadamente: o desenvolvimento de percursos turísticos; o
desenvolvimento de candidaturas de co-financiamento a diversos programas no âmbito do III
QCA; o desenvolvimento de acções no âmbito do projecto Marca Aveiro; a participação em
Feiras, entre outras.

1.1 Análise da ocupação
Relativamente à ocupação do Centro Cultural e de Congressos, verificamos que o mês de
Dezembro foi o que registou um maior número de participantes nos eventos, contrariamente, e
de acordo com o normal estabelecido para este sector de negócio, o mês de Agosto foi o que
registou o menor número de participantes no Centro Cultural e de Congressos, isto porque o
número de eventos assim o justifica.
Ocupação do C.C.C.A. (2006)
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Na figura abaixo, podemos verificar que o Grande e o Pequeno Auditórios foram as salas que
registaram as maiores taxas de ocupação com 27,95% e 26,30% respectivamente. A sala
polivalente nº 1 foi a sala que registou a menor taxa de ocupação.

Pág. 163

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

FREQUÊNCIA A NUA L / SA LA (2006)
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Na sequência da figura anterior, a figura 3 retrata o número de dias em que as salas estiveram
ocupadas.
Nº DIA S / SA LA (2006)
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Segundo a classificação MICE (Meetings; Incentives; Congress; Events), o Centro Cultural e de
Congressos registou em 2006 um acentuar claro da sua vocação estratégica, aposta nas reuniões
e congressos de pequena dimensão, contrapondo aos congressos (cuja especificidade determina
que tenham em média um número superior a 50 delegados).
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Classificação dos eventos do Centro Cultural e de Congressos segungo a
classificação MICE (2006)
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80
107
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40

58
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20

38

0
Meetings
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Congress

Events

Concluindo a análise simplificada à ocupação do Centro Cultural e de Congressos, registamos os
seguintes dados em forma de conclusão:
ESPAÇOS

DIAS OCU.

% OCU

GRANDE AUDITÓRIO

102

27,95%

PEQUENO AUDITÓRIO

96

26,30%

SALA POLIVALENTE 1

32

8,77%

SALA POLIVALENTE 2

75

20,55%

SALAS DE IMPRENSA

0

0,00%

S.A.C.

0

0,00%

76,25

20,89%

EDIFICIO

1.2 Análise Financeira
Apresentamos de seguida algumas considerações e avaliações financeiras pelo lado da receita,
consequência da ocupação dos espaços do Centro Cultural e de Congressos.
Estas considerações e avaliações financeiras fazem parte de um estudo mais abrangente para
determinar a viabilidade económico-financeira deste espaço.
Comparativamente com os três anos anteriores em análise, o ano de 2006 foi o que gerou maior
receita efectiva (27.250,50€), registou-se também uma diminuição na percentagem das
isenções, em detrimento das ocupações taxadas sem prejuízo do número total de eventos.

Pág. 165

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Taxa

%

Isenção

%

JAN

1.175,00 €

39%

3.000,00 €

72%

4.175,39 €

FEV

1.175,00 €

36%

3.250,00 €

73%

4.425,36 €

MAR

1.175,00 €

14%

8.250,00 €

88%

9.425,14 €

ABR

1.275,00 €

16%

8.000,00 €

86%

9.275,16 €

MAI

750,00 €

8%

9.750,00 €

93%

10.500,08 €

JUN

6.525,50 €

57%

5.000,00 €

43%

11.526,07 €

JUL

0,00 €

0%

17.750,00 €

100%

17.750,00 €

AGO

0,00 €

0%

2.750,00 €

100%

2.750,00 €

SET

8.500,00 €

68%

3.250,00 €

28%

11.750,68 €

OUT

1.925,00 €

22%

8.750,00 €

82%

10.675,22 €

NOV

3.500,00 €

21%

17.050,00 €

83%

20.550,21 €

DEZ

1.250,00 €

7%

17.250,00 €

93%

18.500,07 €

MÉDIA MENSAL

2.270,88 €

TOTAL

27.250,50 €

8.670,83 €
21%

Total

10.941,95 €

104.050,00 €

79%

131.303,38 €

No gráfico seguinte podemos comparar as percentagens dos eventos efectivamente taxados e
aqueles que foram isentados, por mês.
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1.3 Análise das actividades recorrentes de gestão
A Divisão do Centro Cultural e de Congressos com uma nova equipa de trabalho e gestão
devidamente

qualificada

deu

um

salto

qualitativo

substancial

no

que

respeita

ao
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desenvolvimento de novas metodologias e procedimentos de gestão, tendo-se desenvolvido para
tal algumas actividades para a melhor estruturação de um novo modelo de negócio:
•

Inventariação e gestão do material afecto ao Centro Cultural e de Congressos;

•

Manutenção do Edifício do Centro Cultural e de Congressos, através da identificação
constante do estado de conservação e recuperação do equipamento danificado (afectou-se
um funcionário a este serviço específico para que exista uma gestão efectiva);

•

Manual de Serviços do Centro Cultural e de Congressos (foram desenvolvidos procedimentos
necessários para a gestão administrativa das solicitações de espaços e serviços,
presentemente estão já disponíveis alguns destes procedimentos na página de Internet da
Câmara Municipal;

•

Estudo de viabilidade económica-financeira do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro;

•

Criação e implementação de bases de dados para o desenvolvimento de uma Mailing List (a
criação da mailing list do Centro Cultural e de Congressos permite divulgar: eventos,
espaços e a própria cidade). Actualmente, entre empresas nacionais, internacionais,
agências de viagens, operadores turísticos, organizadores de eventos e meios de
comunicação tradicional, vertical e horizontal estão nesta base de dados um número
superior a 1500 contactos;

•

Gestão da informação referente ao Centro Cultural e Congressos na página de Internet da
Câmara Municipal de Aveiro, através da actualização constante dos eventos realizados no
Centro Cultural e Congressos na página da Autarquia na Internet;

•

Início do estudo para o estabelecimento de uma parceria com uma empresa fornecedora da
tecnologia WLAN (Internet sem fios);

•

Constituição de uma base de dados com imagens do edifício Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro;

Os custos com a manutenção e gestão do edifício, bem como para o normal funcionamento do
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro atingiram em 2006 o total de 10.015,67€ (como
exemplo: custos com a limpeza, manutenção e aquisição de material/serviços).

Pág. 167

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

2 – SERVIÇOS DE TURISMO
O ano de 2006 foi o primeiro ano que os Serviços de Turismo estiveram integrados na Divisão do
Centro Cultural e de Congressos, não tendo por isso sido possível estruturar um plano de
actividades e orçamento a tempo de integrar as Grandes Opções no orçamento da Autarquia
Aveirense.
Contudo, desenvolveu-se um conjunto de actividades que se centraram num planeamento a
médio longo prazo que justificasse, de um modo sustentável, a aposta no desenvolvimento e
promoção turística de Aveiro por parte do Município.
Neste sentido, desenvolveram-se algumas actividades no âmbito da promoção e dinamização de
um turismo sustentável, nomeadamente:


Exposição histórica alusiva à Feira de Março (exposição que esteve patente no foyer de
entrada do Parque de Exposições de Aveiro);



SAT-ENETUR – Colaboração no desenvolvimento da Semana Aberta do Turismo – II
Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, que decorreu na Universidade no primeiro
semestre do ano;



Estudo e análise para a participação em eventos nacionais e internacionais (Feira
Internacional do Ceará ‘06, Algarve Eventos ‘06, ExpoGalaecia ‘06, entre outros);



Participação da Câmara Municipal de Aveiro na Feira Gourmet 2006 na EXPONOR,
através do estabelecimento de uma parceria com a APOMA1;
o



Os custos directos com este evento foram no total de 1.331 €.

Estratégia de promoção dos Ovos Moles de Aveiro nos voos de médio-longo curso da TAP
durante o dia 10 de Junho. Para a concretização desta actividade estabeleceu-se uma
parceria estratégica entre APOMA-AMRIA2-CMA3, onde a CMA assumiu os custos com a
produção do vídeo promocional, a AMRIA com a edição de panfletos promocional e a
APOMA com a oferta dos ovos moles aos passageiros;



Estudo de viabilidade para o prolongamento do horário dos bares da Praça do Peixe –
para este estudo foi necessário inventariar in loco os estabelecimentos de restauração e
bebidas na área da Beira Mar/Rossio, desenvolver uma metodologia de análise
comparativa dos dados demográficos e avaliar os possíveis impactos locais com o
alargamento do horário dos bares;



Desenvolvimento de uma base de dados com os dados com os estabelecimentos de
alojamento, restauração e bebidas do Concelho de Aveiro;



Análise estatística da ocupação hoteleira no Concelho;



Desenvolvimento de diversos percursos turísticos, quando solicitados, nomeadamente:
percurso turístico do Aéreo Clube de Leon, III Encontro CampingCar Portugal, Escola de
Gastronomia Italiana, para uma província de Campolide – Espanha, XV Congresso de

1

APOMA – Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro
AMRIA - Associação do Municípios da Ria de Aveiro
3
CMA – Câmara Municipal de Aveiro
2
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Bioquímica, percurso turístico para 250 idosos da Azambuja no âmbito do Programa para
os idosos da Divisão da Acção Social, entre outros;


Estabelecimento da estratégia para a presença da Câmara Municipal de Aveiro na Bolsa
de Turismo de Lisboa 2007, FIL – Parque das Nações;

Algumas actividades tiveram um maior grau de importância estratégica para este sector
específico, são exemplo:
A colaboração para a definição de um modelo de gestão do Mercado Municipal Manuel Firmino
a qual se constituiu uma das actividades com maior relevância, pois este projecto representa
uma grande importância para a sociedade Aveirense e para os milhares de visitantes anuais a
esta cidade. Esta colaboração resultou na análise de diversas situações, nomeadamente no
estudo dos sectores de actividade económica que teriam maior relevância para a instalação de
um determinado negócio.
Durante o ano de 2006, os Serviços de Turismo estiveram também envolvidos na equipa de
trabalho do Campeonato Europeu de sub-21 em Aveiro, onde se planeou e organizou este
mega-evento para o concelho, sendo uma das áreas mais visíveis a praça instalada no Rossio. A
Divisão ficou com a responsabilidade da gestão efectiva do Posto de informação turística para
este evento.


Os custos directos com esta actividade foram no total de: 181,50€ (desenvolvimento de
uma tarja para a colocação no Posto de Informação Turística)

Considerou-se o produto turístico - CONGRESSOS E REUNIÕES como um dos mais promissores
para o futuro do Turismo Municipal, pela importância que tem na ocupação dos serviços
turísticos nas épocas de menor afluência turística, bem como no combate à sazonalidade
(combate o baixo IAS – Índice de Amplitude Sazonal), no aumento das despesas turísticas por
parte da procura, no aumento da TOH (Taxa de Ocupação Hoteleira) e no aumento de receita
turística per capita. Neste sentido, procedemos ao inventário dos espaços no âmbito do
Turismo de Negócios existentes no Município Aveirense passíveis de serem utilizados no sector
de MICE. Este foi o primeiro passo para uma estratégia de comercialização/promoção dos
diferentes espaços existentes em Aveiro.
O projecto @veiroturismo é um dos projectos estratégicos para o sector do turismo, pois com o
desenvolvimento de uma plataforma online de promoção de Aveiro, poderá ser mais efectiva a
estruturação da oferta turística existente em Aveiro, sempre com uma vertente essencialmente
B2B;
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A participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2007, pensada como um ponto de partida e
lançamento da Marca Aveiro, será em 2007 o ex-líbris da promoção municipal assente no
projecto Marca Aveiro. Para tal, durante o ano de 2006 efectuou-se a inscrição e planeamento
adequado para este certame de referência no Turismo Nacional.

No âmbito do Plano Estratégico da Região de Turismo Rota da Luz, iniciou-se em finais de
2006 um acompanhamento técnico ao trabalho desenvolvido pelo giTUA, do grupo UNAVE;
Em 2006, a consequência mais visível do projecto Marca Aveiro, foi o desenvolvimento da
imagem de marca para Aveiro, depois de concluído o estudo técnico-científico desenvolvido
com a coordenação da Universidade de Aveiro, através da Professora Doutora Celeste Eusébio.

A candidatura de Aveiro ao Programa CoPraNet (Coastal Practice Network) desenvolvido em
colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, teve como
objectivo estabelecer o Município de Aveiro como projecto piloto a nível nacional para o
desenvolvimento sustentável das zonas costeiras.

O estudo para a implementação de duas Estações de Serviço para Autocaravanas, surgiu
enquanto projecto depois da colaboração estabelecida com a CampingCar Portugal, decorrente
do terceiro encontro nacional que decorreu em Aveiro.
Terminamos com o projecto que da comercialização das edições camarárias - uma das últimas
iniciativas que se desenvolveu no âmbito da promoção e dinamização de Aveiro num sentido
essencialmente comercial. Para tal, colocaram-se as edições Municipais nos Estabelecimentos
Hoteleiros e em algumas empresas da região.
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6.2.3. DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO HISTÓRICO
__________________________________________________________________________________
Em consonância com as directrizes nacionais e internacionais em termos de salvaguarda e
valorização do património cultural, a Câmara Municipal de Aveiro, através da Divisão de Museus
e Património Histórico, integrada no Departamento de Cultura e Turismo, deu cumprimento a
um conjunto de medidas e acções que visaram o reforço da identidade local e a promoção da
imagem de Aveiro enquanto cidade multifacetada. Neste contexto e adoptando novas
estratégias procurou fidelizar públicos e, em simultâneo, apostou no alargamento destes, de
modo a fomentar a cidadania. A sua concretização traduziu-se na reorganização dos serviços e
na programação de novas actividades, que procuraram estabelecer novas dinâmicas nos seus
espaços/equipamentos culturais que reflectem a missão da Divisão:
- Instalação da DMPH no novo espaço físico com o objectivo de organizar os serviços de
acordo com as novas exigências e o âmbito mais alargado do conteúdo funcional com a
sequente organização dos procedimentos da Divisão face à restante instituição tendo em
conta a separação física;
- Programação da política museológica concelhia num conceito de gestão integrada de
equipamentos e estratégias de dinamização com o intuito de potenciar meios e recursos;
- Conhecimento e inventariação do espólio do Município e concentração da sua
manutenção no contexto museológico;
- Desenvolvimento de parcerias externas [nacionais e internacionais] com vista à
consolidação de relações pluridisciplinares e institucionais, minimizando os custos e
maximizando os resultados e reforçando a sustentabilidade dos projectos ao nível
técnico-científico [conhecimento] e financeiro;
- Aposta no conhecimento de públicos através do desenvolvimento de acções concretas
de que são exemplo as iniciativas: tratamento estatístico de visitantes; lançamento e
análise de inquéritos; acções de promoção temáticas;
- Continuidade da vertente investigação traduzida em estratégias embrionárias das
acções desenvolvidas e em temáticas definidas como prioritárias.

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 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-Março

Levantamento histórico-cultural e patrimonial de Requeixo

Janeiro-Março

Antigo Hospital de Aveiro

Janeiro-Dezembro

Georeferenciação do património – SIG

Janeiro-Dezembro

Casa Mário Pessoa – Museu Arte Nova

Janeiro-Dezembro

Museu Virtual de Arte Pública

Janeiro-Dezembro

Limite administrativo Aveiro – Angeja

Janeiro-Dezembro

Cidade e concelho de Aveiro

Junho-Dezembro
Setembro-Dezembro
Janeiro-Dezembro
Janeiro-Junho

Comemorações dos 30 anos do Poder Local
Monumento à Liberdade
Salgado de Aveiro
Território e transportes

Novembro

Estação de Caminhos de Ferro de Aveiro

Agosto-Setembro
Junho

Edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro
Património arqueológico do concelho

Janeiro-Dezembro

Museave – Vila de Aveiro, Requeixo e salinas

Setembro-Outubro

Abolição da Pena de Morte

Junho

10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Novembro

1 de Dezembro de 1640

2.Preservação/Salvaguarda
2.1 Intervenções
No âmbito da temática preservação/salvaguarda fez-se o acompanhamento, nomeadamente
fotográfico

e

descritivo,

de

alguns

processos

de

demolição.

Em

resultado

deste

acompanhamento é efectuada a recolha de materiais que podem ser estruturas parietais,
elementos decorativos que as integram ou de peças que compõem o seu interior.
- Casa Mário Pessoa – acompanhamento da obra. Destacou-se o acompanhamento arqueológico
da colocação das micro-estacas e o tratamento dos materiais de revestimento, nomeadamente:
azulejos, cantarias e serralharia.
Frequência de participação em reuniões formais / Major Pessoa
Data

Assunto

n.º de reuniões

Jan-Dez

Participação nas reuniões semanais

50

Out-Dez

Reuniões internas de concertação

4

Nov-Dez

Reuniões internas de gestão financeira

2

Total

56
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2.2 Comissão Consultiva de Património Edificado
Criada com o objectivo de 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,
a CCPE está em funções desde Setembro de 2000.
Tal como o definem as Normas de Funcionamento, 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.
No Ano de 2006 teve lugar uma reestruturação da Comissão, facto que na prática se reflectiu na
entrada de novos elementos representantes das entidades que, directamente, actuam no
território, tanto na vertente da arquitectura e do urbanismo como da preservação e salvaguarda
do património. Não obstante, subjacente à nova equipa continua a estar o princípio da
pluridisciplinaridade e a complementaridade de saberes e experiências, fundamental para uma
análise completa, rigorosa e isenta dos vários processos. São actuais elementos da Comissão:
IPPAR – Delegação Regional de Coimbra, Instituto Português de Arqueologia, Associação
Portuguesa de Planeadores do Território, Delegação Distrital da Ordem dos Engenheiros; Núcleo
de Arquitectos de Aveiro; ADERAV; Dr. Delfim Bismarck e o Arq. Walter Rossa.
A seguir enumeram-se os processos analisados no âmbito da Comissão Consultiva de Património
edificado:
Frequência de execução das reuniões formais
Mês

Processos

7 de Fevereiro

342/2005; 745/53

14 de Março

207/86; 924/54; 738/83; 248/60; 457/2001; 1376/55; 551/68;

4 de Abril

540/96; 484/89; 335/67; 87/2006; 421/88;

2 de Maio

86/66; 614/87; 50/05; 214/2004; 189/2005; 144/89; 183/60; 178/2004; 1444/53;

6 de Junho

207/86; 738/83; 248/60; 540/96; 593/97; 214/59; 758/2000; 855/54; 145/82;
342/2005; 921/98; 416/54; 280/58; 143/2006;

14 de Julho

149/2006; 1339/55; 156/67; 894/65

7 de Setembro

149/2006; 921/98; 242/59; 178/2004; 290/2006; 87/66; 214/2004

6 de Dezembro

283/94; 152/56; 921/98
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Número de processos analisados por sessão/mês

Para além das reuniões ordinárias tiveram lugar duas outras sessões promovidas por iniciativa do
Núcleo de Arquitectos de Aveiro, com o intuito de se abordarem questões inerentes ao
funcionamento da própria Comissão e dos seus objectivos/missão.
2.3 Arqueologia
A cultura material representa uma vertente importante do todo que é o património cultural
entendido como valor identitário de uma comunidade. Esta noção justifica a relevância que
assume a Arqueologia no contexto de salvaguarda e preservação do património.
Áreas de intervenção:

-

“Carta das áreas de sensibilidade arqueológica” – redefinição e actualização de áreas;

-

Casa Major Pessoa – Acompanhamento Arqueológico da colocação de micro-estacas com
relatório aprovado pelo IPA;

-

Forno de Eixo – desenvolvimento da proposta de musealização do sítio em conjunto com
a Divisão de Arquitectura Paisagista;

-

Parque Municipal D. Pedro – pedido de trabalhos arqueológicos aprovado pelo IPA, no
âmbito do acompanhamento da construção do Centro de Interpretação Ambiental;

-

Moinho de Esgueira – elaboração de proposta de sondagens no sítio e contactos com o
proprietário do terreno onde se encontra implantado;

-

Registo da destruição do sítio arqueológico Forno II de Eixo detentor de CNS.

-

Agra do Crasto – solicitação ao IPA de entrega e depósito dos achados resultantes dos
trabalhos arqueológicos;
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-

Depósito credenciado de materiais arqueológicos do concelho – solicitação ao IPA para
constituição de um depósito de vestígios arqueológicos devidamente creditado
resultantes de trabalhos realizados na área geográfica do concelho.

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

Acções

Janeiro/
Março






Abril/Maio










Junho/
Agosto








Setembro /
Novembro





Dezembro




Reabilitação da Major Pessoa
Tratamento de conservação e restauro de peças de antigas bienais internacionais
de cerâmica para na Exponor
Tratamento e restauro de pinturas do espólio da pintura
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado –
pareceria com UA
Reabilitação da Major Pessoa
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado –
pareceria com UA
Restauro da pintura de Castro Matoso
Recolha da pintura armazenada no forro dos Paços de Concelho
Diagnósticos do estado de conservação das obras de arte dos cemitérios da
cidade
Recolha de antigas balanças dos Serviços de Metrologia do DSU
Visita às instalações do Tribunal e dos SMAS no âmbito da cedência de obras de
arte
Diagnóstico do estado de conservação de um painel azulejar sito na Rua Sargento
Clemente Morais
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado –
pareceria com UA
Organização dos painéis azulejares da Casa major Pessoa para restauro
Reabilitação da Major Pessoa
Recolha de pintura armazenada na residência oficial Morgados da Pedricosa
Recolha de pesos antigos e respectiva intervenção de conservação preventiva
– Serviços de Metrologia do DSU
Recolha e diagnóstico de peças do Município provenientes de doações das cidades
geminadas
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado –
pareceria com UA
Reabilitação da Major Pessoa
Camera di Commercio Italiana per il Potugalo – decurso de estágio de
conservação em pedra – intervenções na fachada do Museu da Cidade,
obelisco da Praça Melo Freitas e Fontanário das Cinco Bicas.
Estudo de argamassas compatíveis para a preservação do património edificado –
pareceria com UA
Reabilitação da Major Pessoa
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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 temáticas de formação e de educação em
questões do património cultural, as quais exigem 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 2006 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
As visitas à cidade, quer numa vertente abrangente, quer numa perspectiva específica de opção
por uma tipologia de património construído continuam a registar números consideráveis,
reflectindo a especificidade desse mesmo património e o crescente conhecimento que dele se
começa a ter justifica os totais.
Mês

Grupos

Número

Janeiro

Estudantes

16

Fevereiro

Estudantes

46

Março

Estudantes

44

Abril

Estudantes e Adultos

72

Maio

Idosos e estudantes

103

Junho

Adultos

286

Julho

Adultos

170

Agosto

Adultos

47

Setembro

---

0

Outubro

Adultos /especialistas em Arte Nova

65

Novembro

Estudantes

62

Dezembro

Estudantes

52

Total 963
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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”.
Acções desenvolvidas:
-

elaboração de relatórios de progresso;

-

realização dos ciclos de poesia e recitais de canto e piano;

-

desenvolvimento de website;

-

desenvolvimento do percurso temático “do Barroco à Arquitectura Contemporânea”;

-

programação da Mostra de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro;
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-

assinatura dos acordos de parceria e apresentação pública do projecto,

-

criação dos conteúdos para os áudio-guias;

-

desenvolvimento dos conteúdos do percurso do Salgado Aveirense

3.3 Museave – Esteios, Rumos Cruzados
Financiado pelo POSI (POS-C), 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:
-

Definição de conteúdos para jogos/materiais pedagógicos;

-

Investigação;

-

Elaboração de guiões;

-

Acompanhamento da elaboração do website e dos cenários da visita virtual

-

Reuniões;

-

Formação em Backoffice

Quadro de Acções/reuniões
Investigação

Concertação

10

5
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3.4 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 temáticas.
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, na qualidade de parceiro associado da CCDRC encontra-se envolvida:
- homogeneização de práticas de gestão para o turismo sustentável;
- introdução de melhores práticas de gestão da costa e do ambiente;
- melhoria dos mecanismos de informação entre os diversos utilizadores da zona costeira.

3.5 SorRia
A Ria de Aveiro confunde-se com a própria região lagunar. Em torno dela, ao sabor dos caprichos
da natureza e da presença humana, foi-se desenhando uma paisagem peculiar, um património
cultural e natural que é necessário proteger, revitalizar e promover de per si, mas também
como motor do tão desejado desenvolvimento sustentável.
A consciência dessa realidade e do potencial que ela constitui esteve na origem do projecto
Sorria coordenado pelo Gabinete de Apoio à Presidência.
Programa/actividades:
Data

Tema

Intervenientes

9 Setembro

Ria de Aveiro: um território
partilhado

Presidente CMA
Presidente AMRIA
Presidente CCDRC
Universidade de Aveiro
Secretário da Assembleia Municipal de Aveiro
Hera – Associação para a valorização e Promoção do
Património
Prof. Doutor Carlos Costa – DEGEI-UA
Prof. Doutor Joaquim Borges Gouveia
APA
Eng. Maria Isabel Vinagre - GTT- ITP
Dr. Pedro Silva – R.T Rota da Luz
NAD
Beat2Beat
Divisão de Juventude
Juntas de Freguesia de Aradas, Cacia, Esgueira, Glória
e vera Cruz

Por esteiros e canais
13 Setembro

Na mira do desenvolvimento
sustentável: economia e
turismo

16 Setembro

Jovem@Ria

20 Setembro

A ver a Ria
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23 Setembro

Ria de Aveiro, uma zona
costeira:
perspectivas/estratégias para
uma gestão integrada

27 Setembro

Ria na História,
histórias da Ria

30 Setembro

Ria a dentro

4 Outubro

Territórios:
o ordenamento da Ria

7 Outubro

Sonho de uma noite de Outono
da Ria – Gala de Encerramento

Doutora Fátima Alves – DAO – UA
Prof. Doutor Sousa Reis - UNL
Dr. Manuel Sobral – IPIMAR
Dr. Pedro Silva – RT Rota da Luz
Paulo Pereira
Prof.ª Doutora Inês Amorim
Arq. Ventura da Cruz
Eng.ª Margarida Nunes
Eng.ª Alda Reis
Eng. Mota Lopes - MAOTDR
Doutor Francisco Alves
Doutora Clara Sarmento
Dr. Alexandre Cardoso
Sporting Clube de Aveiro
Associação Desportiva os “Leões de Sarrazola”
Arq. João Paulo Cardielos – NAAV
Dr. Sérgio Hora Lopes – SIMRIA
Prof.ª Doutora Teresa Fidelis
Prof. Doutor Carlos Borrego – IDAD – UA
Dr. Helder Ventura
Eng. Matos Rodrigues - POLIS
Companhia de Dança de Aveiro
CETA
GRETUA
GITA
Semente
ACAD
Orquestra Filarmonia das Beiras
José Geraldo
Eurico Carrapatosso

3.6 – 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 crias 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.
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N.

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

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

Trans-

14

Auto Viação Aveirense

Viagem Aveiro – Costa Nova

portes

15

MoveAveiro

(a decidir)

16

Companhia de Parques de Estacionamento

17

Ernesto Vieira & Filhos

18

Fábrica da Ciência Viva

Entrada na Fábrica da Ciência Viva

19

Museu de Aveiro/IPM

Entrada no Museu

20

Teatro Aveirense

Visitas ao Teatro

21

Universidade de Aveiro

Visitas ao Campus Universitário

Alojamento

Tipo

Parque

Desporto e Lazer

Espaços Culturais/naturais

Estac.

Artesan
ato

Parque de estacionamento Praça
Marquês de Pombal
Parque de Estacionamento do Edifico Ana
Vieira

Ecomuseu da Marinha Troncalhada;
22

Câmara Municipal de Aveiro

Museu Etnográfico de Requeixo; Livraria
Municipal de 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
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3.7 Jornadas Europeias do Património
Na sequência de anos anteriores comemoraram-se, a 23 e 24 de Setembro as Jornadas
Europeias do Património, este ano com o título O Património somos nós. 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.
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 programando várias iniciativas:
Dia

Local

Acção

23 de Setembro

Cidade

Visitas a pé, de moliceiro e City-tour,

Ecomuseu

Visitas guiadas ao Ecomuseu sob o tema O
sal de Aveiro cheira a violeta?

24 de Setembro

Imagoteca Municipal de Aveiro

Compras na Imagoteca

Cidade

Visitas a pé, de moliceiro e City-tour,

Ecomuseu

Visitas guiadas ao Ecomuseu sob o tema O
sal de Aveiro cheira a violeta?

3.8 Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro
A Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro consiste assume um conjunto de iniciativas
entre as quais se destacam 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 estímulo à qualidade das intervenções no edifício e paisagem aveirense.
a) Exposições
Exposição

Local

Data

Entidade

Aveiro

Museu da Cidade

30 de Junho a 27 de

DGTT, APA, MoveAveiro,

Agosto

POLIS, AHM- CMA

15 de Julho a 15 de

SCMA Luís Ribeiro

391

15 de Setembro a 22

Catarina Mendes

584

de Outubro

DSU, Ecomuseu

15 de Setembro a 15

Museu

Marítimo

de Outubro

Ílhavo,

Luís

1900-2006.

O Território e os

Visitantes
783

transportes
(dês)construções

Galeria da SCMA

Agosto
Doce Sal
Olhares

Museu da Cidade
sobre

o

Museu Marítimo de
Ílhavo

Museu da Cidade

de

437

Oliveira

Santos

Total

2195
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b) Visitas guiadas – Arquitectura às Quintas
Intervenientes

Data

Local

Número de visitantes

Arq. Paulo Anes

7 de Setembro

Museu da Cidade e Antiga Capitania

14

14 de Setembro

Teatro Aveirense

38

21 de Setembro

Universidade de Aveiro – Campus

12

28 de Setembro

Museu Marítimo

18

Total

82
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3.9 Prémio Turismo Valorização do Espaço Público
O Prémio Turismo, iniciativa do ITP, entidade que tem por misto contribuir para qualificação da
oferta turística e para a promoção do turismo nacional, visa premiar as melhores intervenções
em espaço público e que contribuam para o reforço da sua atractividade turística.
Foi apresentada candidatura formal ao Prémio com os seguintes projectos:
- recuperação da Calçada da Praça Marquês de Pombal;
- requalificação da +área envolvente ao Canal de São Roque;
- BUGA.
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3.10 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 a que remonta, teve uma forte participação de várias associações locais.
Contou com cerca de 150 figurantes, trajados a rigor e representando “papéis específicos” que
animaram a zona da Praça do Peixe e Cais dos Mercantéis, na companhia de cerca de 30
artesãos que trabalharam ao vivo.
3.11 I Feira Nacional do Sal Artesanal
Acção desenvolvida no âmbito do projecto Sal do Atlântico - Interreg IIIB que contou com a
participação dos sete sítios portugueses produtores de sal artesanal:
- Aveiro;
- Figueira da Foz,
- Rio Maior;
- Alcochete;
- Sado;
- Tavira;
- Castro Marim
3.12 – II Seminário Internacional do Sal Português
Em parceria com a Universidade de Letras da Universidade do Porto e o Departamento de
Ambiente e ordenamento da UA reunindo um conjunto de especialistas nas áreas da história,
economia, gestão, museologia e arqueologia de vários países abordou-se a temática do sal num
contexto local, nacional e internacional.
Foi apresentada pela CMAveiro uma comunicação intitulada “Ecomuseu Marinha da Troncalhada
– Centro Interpretativo: impulsionador das salinas de Aveiro;
3.13 Cow Parade
Participação no leilão das esculturas Cow Parade, em Lisboa, com o objectivo de arrematar a
vaca da autoria do designer aveirense Francisco Vaz da Silva intitulada Calçada à Portuguesa.
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3. 14 – I Encontro de São Gonçalinho de Aveiro
Em colaboração com a Mordomia da Festa de São Gonçalinho 2007, a Câmara elaborou o
programa científico do encontro que teve lugar no dia 25 de Novembro. Dinamizaram o evento o
Grupo Cénico das Barrocas e o Grupo Poético de Aveiro.
3.15 Avenida de Arte Contemporânea
Parceria entre o Instituto das Artes, da CMAveiro e da Universidade de Aveiro visa trazer para
Aveiro cerca de 262 obras de arte contemporânea que constitui o acervo do IA. Foram
desenvolvidas diversas reuniões para entendimento dos termos de protocolo, assinado a meio do
ano. Em Novembro realizou-se a primeira exposição sob o título Um olhar sobre artistas
portugueses no limiar do terceiro milénio, patente ao público no edifício da Antiga Estação de
Caminhos de Ferro.
3.16 Comemorações aos Mártires da Liberdade
No âmbito do acto que assinalou os 178 anos da morte dos Mártires da Liberdade, comemorado a
16 de Maio, foi colocada uma placa e uma coroa de flores de homenagem dos Aveirenses junto
ao obelisco, bem como feita a devida contextualização histórica pelo Prof. Doutor José
Tengarrinha.
3.17 Comemorações do 10 de Junho
Assinalando o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi promovida e
inaugurada a exposição Bandeiras de Portugal: sua evolução, história e simbologia com
respectiva contextualização histórica proferida pelo Dr. Delfim Bismarck.
Esta exposição teve como objectivo enquadrar o ambiente que se viveu durante o mês de Junho:
Mundial de Futebol, na Alemanha e o Europeu Sub21, em Portugal.
Em torno da bandeira portuguesa, originando desta forma um interesse pedagógico pela parte
da comunidade, essencialmente, escolar no símbolo nacional.
3.18 Comemoração dos 160º Anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal
No intuito de 160º aniversário sobre a última condenação à morte em Portugal, convidou-se a
comunidade local a participar na colocação e acender de velas em locais de referência do
concelho nomeadamente: Pelourinho de Esgueira, símbolo de aplicação da justiça municipal; a
Praça da República, onde se situava a cadeira e na Rua Mendes Leite, parlamentar aveirense
que esteve na génese da lei de abolição da pena de morte para casos políticos.
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3. 19 Comemoração do dia 1 de Dezembro
De forma a assinalar a restauração da independência portuguesa, em 1640, procedeu-se ao
hastear da bandeira acompanhada pelo Hino Nacional e posterior interpretação de um discurso
do Padre António Vieira por um actor do Grupo CETA.
3.20 30 Anos do Poder Local
Acção promovida pelo Gabinete de Apoio à Presidência, pretendeu assinalar os 30 anos do poder
democrático em Portugal na qual a Divisão colaborou realizando o levantamento sistemático das
actas da Assembleia Municipal com o objectivo de listar os vários intervenientes/autarcas e
identificar os assuntos/projectos de maior relevância para o concelho de Aveiro. Foram
objectivos desta intervenção a elaboração de uma publicação e a execução de uma placa
comemorativa integrando os nomes dos primeiros elementos da Assembleia Municipal e
Assembleia de Freguesia [eleitos em 1976].
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.
Acções desenvolvidas em 2006:
-

levantamento e sistematização da legislação;

-

levantamento

de

programas

de

apoio

à

reabilitação

urbana

–

incentivos

e

financiamentos;
-

Inventário de 11 freguesias do concelho - 870 imóveis;

-

Inventário pormenorizado da Avenida Dr. Lourenço Peixinho alargando os parâmetros de
referenciação – 67 imóveis;

-

georeferenciação da Arte Pública do concelho;

-

georeferenciação de cerca de 500 imóveis em SIG;

-

diagnósticos / Estados de Conservação – cerca de 200 imóveis
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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. Constituiu, 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.
Acções desenvolvidas:
- inventariação de 180 edifícios com revestimento azulejar total ou parcial com respectiva
georeferenciação;
- intervenção no edifício da Estação da CP e no Convento das Carmelitas;
- Diagnóstico dos painéis azulejares da autoria de Cândido Teles e REFER;
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- elaboração de diagnósticos solicitados por particulares e Juntas de Freguesia;
- presença de Stand na FARAV,
- apresentação pública do projecto;
- contacto com EDP para salvaguarda de painéis de Cândido Teles, Jeremias Bandarra e Vasco
Branco;
- emissão de pareceres em processos de obras particulares
Medidas
preventivas
Inventariação
Promoção

Diagnóstico

Intervenção

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.
Designação

Local

1- Monumento aos Bombeiros
2- Monumento ao Soldado Desconhecido
3- Monumento aos Mártires da Liberdade - Obelisco
4- Estátua João Afonso de Aveiro
5- Jardim Imaginário (esculturas cerâmicas)
6- Estátua Maria da Fonte
7- Estátua D. João Evangelista Lima Vidal
8- Painéis de Azulejo da CP
9- Painel comemorativo da casa onde nasceu Lima Vidal
10- Painel alusivo a S. Gonçalinho
11- Painel da Escadaria do Mercado Manuel Firmino
12- Painel dos Bombeiros Novos
13- Painel de azulejos da Capela da N.ª Sr.ª da Alegria

Largo Maia Magalhães
Av. Lourenço Peixinho
Praça Melo Freitas
Jardim do Rossio
Forca
Lago e cais da Fonte Nova
Adro da Igreja da N.ª Sr.ª da Apresentação
Fachadas da Estação “velha” da CP
Rua do Gravito, n.º 23-29
Exterior da Capela de S. Gonçalinho,
Escadaria da Rua Eng.º Silvério P. Silva
Largo Maia Magalhães
Adro da capela da Senhora da Alegria ao
nível da Av. da Força Aérea
Av. Dr. Lourenço Peixinho
Av. Santa Joana
Bairro Álvaro Sampaio, cruzamento da Av. 5
de Outubro com Rua Passos Manuel
Praça Marquês de Pombal (Tribunal)
Praça da República
Rua Gustavo F. Pinto Basto
Largo Conselheiro Queiroz, Alboi

14- Monumento a Lourenço Peixinho (Busto)
15 - Estátua Santa Joana Princesa
16- Busto Álvaro Sampaio
17- Estátua da “Justiça”
18- Estátua José Estêvão
19- Busto Gustavo Pinto Basto
20- Monumento à Música (comemorativo da Banda
Amizade)
21- Estátua Alberto Souto
22- Monumentos aos Mártires da revolução de 1828
(Monumento aos Justiçados)
23- Painéis do Parque Municipal
24 – Monumento a Jaime Magalhães Lima

Jardim Santa Joana
Cemitério Central de Aveiro
Parque Municipal
Parque Municipal
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25- Monumento a Egas Moniz
26- Estátuas do Jardim Stª Joana
27- Voar Mais Alto
28- Um Sueño Soñado en la Escalera
29 - Timor

Hospital de Aveiro
Jardim Santa Joana
Campus Universitário Santiago
Campus Universitário Santiago
Campus Universitário Santiago

30 - Estátuas de Pedra

Campus Universitário Santiago

31 - Animal Alma

Campus Universitário Santiago

32 – Places Under Sky

Campus Universitário Santiago

33- Monumento às Telecomunicações e Humanidade

Rotunda da R. Dr. Mário Sacramento

34- Painéis da Olarte

Muro das Ruas Direita e Belém do Pará

35- Monumento à Aviação Naval
36- Monumento de José Rabumba (busto)
37- Monumento ao Centro Cultural e de Congressos e ao C.
de Emprego
38- Salineira e marnoto
39- Fogueteiro
40 - Marnoto
41 - Salineira
42 – Parceira do Ramo
43 - Painéis do Palacete do Visconde da Granja
44 - Baixa de Santo António

Rua Clube dos Galitos
Rua José Rabumba
Junto à Fábrica Jerónimo Campos

45 – Estátua Carlos Roeder
46 – Painel Informativo/turístico
47 - Estátua de S. Pedro
48 – Busto de Dr. Ernesto Paiva
49 - Painel de azulejos VIC
50 - Nossa Senhora de Fátima - estátua
51 - Manuel Simões Pontes (Busto)
52 - Busto de Padre Antão
53 – Estátua S. João da Cruz
54 - Francisco de Castro Matoso
55 - Obelisco à memória do Desembargador Queirós
56 - Busto do Padre Antão

Rotunda de acesso às praias e IP5
Ponte-Praça
Ponte-Praça
Ponte-Praça
Ponte-Praça
Palacete do Visconde da Granja
Várias placas epigráficas espalhadas pelo
Jardim
Base Militar de S. Jacinto (interior)
Rua José Luciano de Castro, Esgueira
Adro Igreja Matriz de Aradas
Aradas
Rua de Viseu - Viaduto de Esgueira
Largo da Igreja de N.ª Sr.ª de Fátima
Centro Social de Requeixo
Oliveirinha
Convento do Carmo
Oliveirinha
Cemitério de Aradas
Oliveirinha

Total de peças de Arte Pública inventariadas por freguesia:
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5. Museu da Cidade de Aveiro [Rede]
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.
Cada vez faz menos sentido que no mesmo espaço económico, político e administrativo se
multipliquem equipamentos museológicos. Neste âmbito é fundamental integrá-los numa
política museológica que permita acentuar as linhas da sua complementaridade e da sua
diferenciação ao nível nacional e internacional. Mais concretamente, e traduzindo todos estes
conceitos em algo de prático e aplicável à realidade aveirense, o Ecomuseu Marinha da
Troncalhada: Centro Interpretativo; Museu Arte Nova; Museu da Cidade e o actual Museu
Etnográfico de Requeixo, são componentes de um único museu, mais vasto que cumpra a função
de museu polinucleado e que visa promover e salvaguardar o património cultural local, pois este
constitui o seu acervo museológico.
Assim, o Museu da Cidade de Aveiro, enquanto museu polinucleado – cidade multifacetada
assume uma dupla função: age a favor da inventariação, estudo e salvaguarda do património
cultural aveirense e age enquanto gestor do património cultural fomentando a sua promoção e
atraindo visitantes e divisas.

5.1 - Museu da Cidade
O Museu da Cidade de Aveiro resulta da reconversão, em termos de conteúdos, funcionalidade e
temática, do Museu da República. Constitui o pólo difusor da política de gestão museológica
municipal, visando promover, difundir, salvaguardar o património cultural aveirense.
Principais objectivos:
- implementar e transmitir o conceito de museu polinucleado, dando a conhecer os pólos a ele
afectos;
- estruturar o âmbito de acção e intervenção do Museu da Cidade;
-

conceber,

definir

e

executar

actividades

interdisciplinares,

lúdico-pedagógicas

e

intergeracionais;
- Projectar actividades para dinamização do património associado ao Museu da Cidade,
convidando o público a sua fruição;
- promover estratégias de integração dos públicos, na dinâmica museológica e expositiva dos
núcleos,
- promover acções de dinamização sociocultural;
- captar e dinamizar novos públicos;
- fidelizar o público local e a comunidade escolar;
- avaliar o impacto do projecto na oferta cultural;
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- avaliar a adesão do projecto face aos públicos-alvo.
Acções desenvolvidas:
- aprovação da transferência de designação e conteúdo de Museu da República para Museu da
Cidade incluindo o tratamento, acondicionamento e devolução do espólio;
- definição de conteúdos programáticos, conteúdos e áreas funcionais, adaptação do projecto de
arquitectura, estudo de viabilidade de concessão de bar, concepção de imagem gráfica e
programação para o biénio 2007-2008;
- formação da comissão científica;
- apresentação de candidatura para financiamento ao POC – Medida 1.2, Acção 1 e respectiva
certificação do museu num conceito polinucleado;
- desenvolvimento de várias exposições;
Designação Exposição

Homens

Mulheres

Total

Aveiro, 1900-2006

138

132

270

BACA

549

576

1125

Euro 2004

a

a

648

Maria Matos

a

a

370

Carmelitas

126

105

231

Presépio

a

a

907

Doce Sal

186

154

340

Olhares...

116

98

214

1115 a

1065 a

4105

Totais
a – não foram contabilizados por sexo

% do nr. de Visitantes das exposições do Museu da Cidade

8%

5%

7%

Aveiro, 1900...
BACA
27%

22%

Euro 2004
Maria Matos
Carmelitas
Presépio

6%

Doce Sal
9%

16%

Olhares...
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5.2 Museu Arte Nova
A Arte Nova constitui uma das características definidoras de Aveiro e, muito particularmente,
ocupa um lugar de destaque entre a comunidade. Deste modo a Casa Mário Pessoa, um imóvel
desta importância e simbolismo, representa um importante marco no processo de recuperação
do património edificado aveirense.
Sendo este imóvel destinado a Museu Arte Nova tem vindo a funcionar como centro dinamizador
da acção designada Aveiro Arte Nova – estratégia integrada de salvaguarda e promoção.
Acções desenvolvidas:
- organização logística, contactos e execução do projecto Arte Nova Porta para o Futuro
– seminário internacional que reuniu em Aveiro um conjunto de especialistas da
temática.
- Workshop “O Cavalheiro Arquitecto e a Arte Nova”;
- formação da Rede Nacional de Municípios com Arte Nova – Ílhavo, Estarreja, Espinho,
Lisboa, Porto, Cascais, Vila nova de Gaia, Caldas da Rainha, Loures, Figueira da Foz e
Leiria.
- desenvolvimento de estratégias para a “Bolsa de Salvaguarda Arte Nova”;
- desenvolvimento de contactos com Barcelona e Riga com objectivo de se iniciar o
website com sistema de e-learning.
5.3 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

Actividade

Jan- Dez

Visitas guiadas

Jan-Dez

Definição dos conteúdos do Centro Interpretativo

Janeiro

Inquérito à indústria do sal referente à safra 2005

Fevereiro

Reconstrução, manutenção e limpeza da marinha

Março

Trabalhos de preparação da marinha

Mar - Abril

I Feira Nacional do Sal Artesanal

Abril-Maio
Julho-Set.

Reabertura do Ecomuseu
Geomorfológica da Ria”
Safra do sal

Outubro

II Seminário Internacional do Sal Português

-

Workshop

“Por

baixo

d’água.

Perspectiva
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a) Índices de visitas organizadas e guiadas:
Período

Nº de visitantes

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

268
189
1142
1386
3023
3927
1309
496
476
210
213
29

Total

12.668

Estimativa de visitas não organizadas: cerca de 2000
Visitas 0rganizadas e não organizadas

organizadas;
12.668

não
organizadas;
2000

4500
4000

Visitas guiadas: totais

3500

mensais

3000
2500
2000
1500
1000
500

O
ut
N
ov
D
ez

Se
t

Ju
l
Ag
o

Ju
n

M
ar
Ab
r
M
ai
o

v
Fe

Ja
n

0

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
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por consequência a deterioração do meio ambiente: a perda do know-how e do património
cultural. 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 2006 foram desenvolvidas as acções previstas no caderno técnico-financeiro
destacando-se:
1. adjudicação e desenvolvimento do estudo do salgado de Aveiro com realização de
reuniões periódicas e apresentação de relatórios de progresso;
2. desenvolvimento e conclusão da consultoria histórica;
3. definição do projecto de arquitectura do centro Interpretativo e de monitorização
ambiental – POLIS;
4. conteúdos programáticos do Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada;
5. contributos para a organização da Rota do Sal do Atlântico;
6. criação de uma estrutura associativa ao nível local [Associação de Produtores e
Marnotos da Ria de Aveiro] e ao nível nacional [Federação Nacional de Produtores de
Sal Artesanal – FENASAL].
7. participação em várias reuniões nacionais e internacionais no âmbito do projecto;

Data

Local

Assuntos

Participantes

da CMA – nº

12 Janeiro
23 Janeiro
23 Janeiro
25 Janeiro
8 Fevereiro
2 Março
16-17 Março
23 Março
23 Março

Aveiro
Lisboa
Lisboa
Figueira da Foz
Aveiro - UA
Aveiro
Aveiro
Lisboa
Lisboa

28-29 Março

Vitória Gasteiz
Espanha
Vitória Gasteiz
Aveiro
Aveiro
Aveiro

30-31 Março
6 Abril
28 Abril
7 Maio

Consultoria e fundo documental
Direcção Geral de Pescas e Aquicultura
SATIVA – certificação do produto
Reunião de produtores de sal
Fundo documental e SIG
Reunião com Avaliadora Externa
Visita parceiro da Universidade de Nantes
Grupo de trabalho para constituição FENASAL
Parceiros portugueses envolvidos na acção
turismo e coordenação nacional
Reunião do Grupo de trabalho de Acção
Turismo
Comité Técnico do projecto
Reunião sobre infra-estrutura do CIMT
Reunião com equipa estudo do salgado
Reunião sobre infra-estrutura do CIMT

3
2
2
3
2
3
3
2
2
1
1
3
5
3
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24 Maio
29 Maio
29-30 Maio
8-9 Junho
21 Junho
22 Junho
27 Junho
14 Julho
29 Setemb.

Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Lisboa
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Aveiro

17-18 Out.
30 Outubro
3 Novembro
16 Nov.
23-24 Nov.
18 Dez.

Aveiro
Figueira da Foz
Aveiro
Aveiro
Castro Marim
Lisboa

Reunião com equipa estudo do salgado
Reunião com Divisão de Ambiente - CIMT
Recolha de informação com marnoto - SIG
Reunião grupo acção 5c - SIG
Grupo trabalho constituição FENASAL
Reunião com Divisão de Ambiente - CIMT
Reunião sobre infra-estrutura do CIMT
Consultoria patrimonial histórica
Reunião com Coordenador Nacional
Avaliadora Externa
Comité de Orientação
Grupo trabalho constituição FENASAL
Reunião com equipa estudo do salgado
Reunião sobre salgado – revisão PDM
Reunião de produtores de sal tradicional
Reunião de FENESAL com DGPA

Total

e

3
6
1
1
2
4
3
3
3
5
2
4
4
2
1

79

5.4. 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.
O museu esteve encerrado de Janeiro a Novembro.
5.5 Invent’Arte - Reserva Municipal de Aveiro
Sediada na Museu da Cidade com extensão no Departamento de Serviços Urbanos, a Reserva
Municipal reúne um conjunto de peças variado com especial destaque para o acervo azulejar,
para a colecção de moldes e de peças cerâmicas provenientes das unidades industriais locais,
bem como para o espólio de pintura. Outros materiais à sua guarda resultam de acções
preventivas e de emergência desenvolvidas por esta Divisão.
Acções desenvolvidas:
- conclusão da primeira fase do inventário de pintura, serigrafias, desenho, litografia e
fotografia;
- conclusão do inventário das balanças com valor patrimonial,
- conclusão da primeira fase do inventário das peças que se encontram no cofre da Autarquia.
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Gestão de colecções:
Acção

Obras

Doações

Ao exterior

Retrato de Castro Matoso, à Junta de Freguesia de
Oliveirinha.
Retrato de Manuel Firmino à Junta de Freguesia da VeraCruz.

À Autarquia

2 quadros expostos na BIAC.
1 fotografia exposta na BIAC.
3 quadros expostos no concurso “Jovens Criadores”.
4 fotografias expostas no concurso “Jovens Criadores”.

Empréstimos

Ao exterior

Contrato de comodato do retábulo da Capela da Quinta da
Condessa, em Taboeira.
Empréstimo de 3 quadros aos SMAS.
Empréstimo de 5 quadros à Procuradoria da República.
Empréstimo de 5 fotografias ao TA

Ao interior

Empréstimo de 1 quadro à Divisão de Trânsito.
Empréstimo de 1 quadro à Divisão de Arquivo Geral.

14
12
10
8
6
4

Doações

2

Empréstimos

0
Exterior

Interior

6. 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;
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-

facilitar o acesso a toda a informação documental existente no arquivo da CMA;

-

fomentar o gosto pela investigação da historiografia local.

a) dados estatísticos
Utilizadores

Empréstimos
p/ act. culturais

Cedências
Em suporte digital4

5
17
14
16
11

8
28
32
0
11

0
0
6
3
24

Período
Jan.-Fev.
Março-Abril
Maio-Agosto
Setembro
Out.-Dez

Total
1

63

79

33

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.

Acções de dinamização:
- organização da montra do foyer do Teatro Aveirense intitulada Aveiro em estereoscopia;
- transferência do front office para a Casa Municipal da Cultura Fernando Távora;
- cedência de espólio para a exposição “Aveiro 1900-2006. O território e os transportes;
- presença na Feira de Março,
- cedências e empréstimos de acordo com as solicitações formais e que se encontram em
consonância com o Regulamento.

Avaliação
Orgânica interna
1. Formação
Funcionário
Chefia

Formação
Ana Gomes



II Encontro sobre patologia e reabilitação urbana, 20-21
Março

Técnicos

Ana Oliveira



Gestão técnica de Recursos Humanos – 3-7 Julho



SIADAP – 19 Julho; 25-28 Set. e 10 Out.



Direcção e liderança - 13-15 Dezembro



Reinventando o turismo português no 1º quartel do
século XXI – 11 de Abril;

Gabriela Marques



Microsoft Office XP, 30-31 de Maio



Marketing das Autarquias, 11-13 Outubro



Backoffice no âmbito do projecto Museave, Novembro



Acess nível 1, 4-5 Janeiro
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Reabilitação Urbana – Jornal Arquitecturas, 1 Fevereiro



Curso de Especialização em Gestão de Centros Históricos,
Outubro-Dezembro

José Henriques

 Curso de iniciação à Informática, Abril
 XXVI Colóquio da ATAM, 9-12 Outubro

Lídia Matias

 AutoCAD 2006, 18-26 Maio
 EXCEL intermédio, Março

Margarida Ribeiro

 Acess, nível 1 e 2, Janeiro
 Políticas sobre solos e ordenamento de território, 16-20
Janeiro

Patrícia Sarrico







Novo Código de Trabalho, Fevereiro
Seminário Internacional Theory and Practice in
Conservation, a tribute to Cesari
Outlook XP, Junho - Aveiro
Avaliação, Selecção e Eliminação de Documentos nas
Autarquias, Outubro
Regime Jurídico das Edificações Urbanas, Dezembro

Estagiárias /

Andreia Lourenço

Estágio IEFP até 31 de Agosto

voluntárias

Catarina Costa

Estágio IEFP desde 16 de Novembro

Iolanda Oliveira

Estágio IEFP desde 16 de Novembro

2. Comunicações/apresentações
Evento

Título/tema

Intervenientes

I Encontro Nacional de

Criar uma associação: enquadramento

Ana Gomes &

Produtores de Sal Marinho

Legal

Gabriela Marques

Apresentação pública do projecto

Ana Gomes &

Artesanal – Figueira da Foz, 19
de Fevereiro
Criar Comunidades à Volta do
Património – POC, 10 Maio

Ana Oliveira

O Cavalheiro Arquitecto e a

• O Museu Arte Nova. Linha

Arte Nova – Workshop, 15-17

conceptual

Maio

• Aveiro: a cidade face à envolvente

Ana Gomes &
Andreia Lourenço
Gabriela Marques

nacional e condições para a
implantação de um novo
estilo artístico.
 * Os materiais integrados no
edifício

Patrícia Sarrico

Arte Nova Porta para o Futuro,

Rede Nacional de Municípios Arte Nova

Rosa Maria [CMEstarreja]

11-13 de Outubro

[apresentação elaborada pela DMPH]

em representação da
Rede da qual a CMAveiro
é gestora

Museu da Cidade - estratégia

Ana Gomes &
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museológica concertada

Andreia Lourenço

II Seminário Internacional do

Ecomuseu Marinha da Troncalhada –

Ana Gomes &

Sal Português, 21 de Outubro

Centro Interpretativo. Impulsionador

Gabriela Marques

das salinas de Aveiro

3. Publicações/difusão
- Catálogo – Aveiro 1900-2006. O Território e os Transportes, catálogo da exposição com o
mesmo título;
- Website – www.eraumavezemaveiro.com, produto lúdico-didáctico do projecto Museave,
financiado ao abrigo do programa Aveiro Digital;
- DVD – Aveiro – Arte Nova
- material promocional:
- Por baixo d’Água. Perspectiva geomorfológica da Ria, Workshop;
- O Cavalheiro Arquitecto e a Arte Nova, workshop;
- Maria Matos... uma história do teatro em Portugal, exposição;
- Arte Nova. Porta para o Futuro, Encontro;
- Venda de peixe a retalho no século XIX, programa;
- Mostra de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro, programa e cartaz;
- Arquitectura às Quintas, programa de visitas;
- Jornadas Europeias do Património, programa;
- I Feira Nacional do Sal Artesanal, cartaz;
- II Seminário Internacional do Sal Português, cartaz;
4. Tramitação de documentos
Documentos

Quantidade

Assuntos submetido a aprovação do

31

Executivo [Reunião de Câmara]
Ofícios

564

Informações

258

Requisições

Internas

48

Externas

19

Ofícios

Informações
Assuntos RC

Requisições
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Interactividade
1. Colaborações/Parcerias
Projectos desenvolvidos em colaboração/parceria com outras divisões da CMA e instituições
externas:
Acção

Título

Colaboração

Preservação
e
salvaguarda

CCPE

X

Parceria

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;
Ludgero de Castro, STAP; M.
Cultura e M. Economia

Promoção,
divulgação e
formação

Forno de Eixo

X

Junta de Freguesia de Eixo

Quinta da Condessa de
Taboeira

X

Paróquia

Antiga Cooperativa
Agrícola
Parque D. Pedro

X

Proprietário, IPPAR

X

IPPAR, IPA

Estação CP e painéis
de azulejos
Jornadas Europeias do
Património

X

EDP; REFER

Recriação da venda do
peixe século XIX

X

de

Esgueira

–

capela de Taboeira

X

Conselho da Europa e da UE
e IPPAR
J. F. Vera Cruz, Associações
culturais, recreativas e
etnográficas; artesãos, A
Barrica

Mostra

de

Arquitectura
Urbanismo

X

OA-SRN, BMA; OE, APPLA;

e

SCMA;

do

DGTT;

POLIS,

MoveAveiro; UA, MMI;

Município de Aveiro
Criar comunidades à

X

volta do património

MC; Museu de Aveiro, Teatro
Aveirense; IPPAR; Fundação
João Jacinto Magalhães; UA;
Fábrica da Ciência Viva

CoPraNet

X

CCDRC

e

parceiros

internacionais
Aveiro Pass

X

Entidades

hoteleiras

e

culturais do concelho, CP
Workshop

“O

X

DEC-UA; Ludgero de Castro;

Cavalheiro Arquitecto

STAP;

e Arte Nova”

CMA

DAP-CMA;

GDesign-
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Arte Nova Porta para

X

o Futuro

Barcelona;
Reseau
Network;

Riga;

Nancy;

Art
IPPAR;

Nouveau
RPM;

M

Artes Decorativas, Paris
Workshop “Por baixo

X

UA; GDesign – CMA;

X

FLUP; DAO-UA

d’água”
Seminário
Internacional do Sal
Português
Feira Nacional do Sal

X

CMFigueira da Foz; Foz Sal,
Tradisal;

Rui

Alcochete;

Semião;
Sado;

Cooperativa de Rio Maior
Inventariação

Carta do Património

X

DIG

Invent’Arte

X

DPI-CMA

Museu Virtual de Arte

X

Ministério da Cultura

X

CEARTE e Barrica

Pública
Banco do Azulejo
Museus

MUSEAVE
Cruzados
INTERREG

–

Rumos

X

Museu de Aveiro/CM Oliveira
do Bairro e de Vagos

IIIB

Sal

Atlântico

X

4 países [Portugal, Espanha,
França e Inglaterra] – 31
parceiros

Colaborações/parcerias
colaborações
75%

parcerias
25%
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Níveis de colaboração e parceria

Internacional

Nacional

Supramunicipal

Municipal

0

2

4

Colaborações

6

8

10

Parcerias

2. Impacto das actividades junto do público
Acção

Acção

Número de participantes

Promoção,

Visitas à cidade de Aveiro

divulgação e

Feira Nacional do Sal Artesanal

6000*

formação

Recriação da venda do peixe a retalho no

3000*

963

século XIX
Jornadas Europeias do património

500*

Mostra de arquitectura e urbanismo de

2195

Aveiro
Visitas “Arquitectura às Quintas”
Museus

Museu da Cidade – exposições
Workshop O Cavalheiro Arquitecto e a Arte

82
4105
45

Nova
Arte Nova Porta para o Futuro
Ecomuseu Marinha da Troncalhada

65
14.668

Workshop “Por baixo d’Água”

52

II Seminário Internacional do Sal

40

Imagoteca

Total

63

31.778

* estimativa, uma vez que se tratou de um evento em espaço aberto
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visitas cidade
Feira do sal
Recriação
JEP

0%

47%

0%
0% 3%

Mostra Arq.

19%

Arquitectura 5ª
Exposições
Cavalheiro
Porta futuro
Ecomuseu
Por baixo d'água
Seminário sal
Imagoteca

9%
0%
13%

0%

7%

2%
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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

13

Fevereiro

9

Março

14

Abril

11

Maio

13

Junho

19

Julho

11

Agosto

9

Setembro

24

Outubro

21

Novembro

18

Dezembro

14

TOTAL

176

2. Biblioteca
2.1. Utilizadores
2.1.1. Estatística da inscrição de novos utilizadores
2004

2005

2006

89

78

49

Fevereiro

105

140

34

Março

184

204

113

Abril

165

106

129

Maio

181

101

152

Junho

106

94

86

Julho

Janeiro

112

103

94

Agosto

64

87

79

Setembro

95

106

198

Outubro

144

112

210

Novembro

104

101

113

Dezembro
TOTAIS

206

197

189

1555

1429

1446
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2.1.2. Estatística de utilizadores das publicações periódicas
Mês

Utilizadores

Janeiro

395

Fevereiro

614

Março

682

Abril

645

Maio

704

Junho

601

Julho

543

Agosto

381

Setembro

329

Outubro

583

Novembro

693

Dezembro

688

TOTAL

6858

2.1.3. Biblioteca Itinerante
2.1.3.1. Estatística de utilizadores
Itinerários

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Alumieira

81

76

40

33

42

80

120

140

60

Aradas

117

98

105

52

28

73

68

67

57

23

29

12

53

51

140

30

53

52

23

Carregal

25

31

14

15

18

Costa do Valado

89

83

130

42

39

Eirol

80

23

46

Eixo

182

168

150

28
76

89

Griné

19

6

13

8

8

Mamodeiro

78

75

49

22

45

42

Montes de Azurva

176

140

90

57

57

2

22

Nariz

40

55

43

Póvoa do Paço

79

97

45

Póvoa do Valado

41

38

67

Quinta do Picado

54

60

77

15

10

34

112

33
62

25

25

45

51

38

31

78

81

26

26

11

23

62

22

34

38

26

35

32

33

21

Quintãs

81

96

88

46

50

Requeixo

34

31

35

15

18

São Jacinto

69

24

43

Taboeira

44

42

Taipa

20

6

16

Verba

38

26

37

Verdemilho

28

31

16

Vilar

150

73

144

28

21

66

31

26

15

15

31

60

53

14

Sarrazola

Vilarinho
TOTAL

27

47

48

49

1573

1327

1297

19

20

10

17

18

8
17

34

31

16

16

64

170

169

40

83

101

63

153

60

25

20

36

35

20

548

792

559

1394

1477

561
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2.1.4. INTERNET
2.1.4.1. Estatística do número de pessoas que consultaram a internet na Biblioteca Municipal
Mês

Utilizadores

Janeiro

102

Fevereiro

114

Março

113

Abril

202

Maio

151

Junho

204

Julho

308

Agosto

295

Setembro

379

Outubro

516

Novembro

403

Dezembro
TOTAL

320
3107

2.1.5. Pólo de Leitura de Esgueira
2.1.5.1. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Esgueira
Mês

Utilizadores

Janeiro

98

Fevereiro

80

Março

56

Abril

43

Maio

45

Junho

40

Julho

31

Agosto

23

Setembro

87

Outubro

95

Novembro

152

Dezembro

116

TOTAIS

685

2.1.5.2. Estatística do número de utilizadores no Pólo de Leitura de Eixo
Mês

Utilizadores

Janeiro

146

Fevereiro

176

Março

206

Abril

95

Maio

210

Junho

171

Julho

239

Agosto

153

Setembro

121

Outubro

162
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Novembro

346

Dezembro

212

TOTAIS

2237

2.2.0. Empréstimos Domicilíario
2.2.1. Estatística do número de livros emprestados na Biblioteca Municipal
2004

2005

2006

Janeiro

2342

3214

2153

Fevereiro

2635

2123

1984

Março

3684

3667

2656

Abril

6053

5983

4213

Maio

5141

6992

2251

Junho

3214

2319

2069

Julho

2712

3379

2986

Agosto

2314

2104

2278

Setembro

2514

2309

2029

Outubro

3541

3147

3215

Novembro

2967

2127

2125

Dezembro

2893

1674

2213

40010

39038

30172

TOTAL

2.2.2. Estatística da Sala da Música e do Vídeo
Filmes
Janeiro

Cd's

10

14

Fevereiro

17

12

Março

9

10

Abril

11

8

Maio

17

9

Junho

15

13

Julho

13

17

Agosto

11

12

Setembro

9

Outubro

8

13

9

Novembro

8

10

Dezembro

11

13

TOTAL

144

135
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3. Promoção do Livro
3.1. Estatística do número de crianças da Programação de Promoção do Livro e da Leitura
Mês

Número de
Crianças

Janeiro

461

Fevereiro

321

Abril

412

Maio

398

Junho

465

Novembro

89

Dezembro

32

TOTAL

2178

4. Valores da venda de publicações
4.1. Livraria Municipal de Aveiro
Anos

Valores das

2005

10.094.970 €

2006

7.170.810 €

4.2. Valores das vendas nas Feiras do Livro de Aveiro
Anos

Valores das

2005

2.702.170 €

2006

1.336.280 €

4.3. Valores Totais das vendas em 2006
Locais
Livraria Municipal Feira do Livros

Valores das vendas
7.170.81 €

Feira de Março Bazar de Natal

4.4. Livros mais vendidos
AVEIRO. Aveiro: Portugal. Aveiro:Câmara Municipal, [2004]. 20 p. + 1 mapa e 1 roteiro.
Dias, Mário Sarabando, O Mistério da Casa Major Pessoa, Câmara Municipal de Aveiro,2006101p. ISBN: 972-9137-994
AVEIRO, Postais Aveiro Antigo, Câmara Municipal de Aveiro
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
GASPAR, João Gonçalves. A princesa Santa Joana e a sua época : 1452-1490. Aveiro : Câmara
Municipal, 1981. - 368, [14] p.
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6.2.5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
__________________________________________________________________________________
A - Sumário Executivo
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 2006 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 Projecto de Desenvolvimento de Xadrez - PDX,
Campeonato Distrital de Jovens – Xadrez, Oficina de Desporto, outros), o Aveiro em Forma
(Projecto FelizIdade, Animação de Espaços ao Ar Livre, Escola Aberta ao Desporto, Simpósio do
Desporto, outros), Eventos (Convenção Internacional de Fitness, Euro Taça Coca-Cola, Europeu
Sub21, Street Karting, Maratona Nacional de Canoagem, Campeonato Nacional de Futebol de
Praia, Campeonato Nacional de Boccia, Volta a Portugal em Ultraleve, Troféu Nacional de
Perícia Automóvel, …).
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.
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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:


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 trimestral, podendo as associações, sempre que o desejarem, solicitar o
agendamento de matéria para discussão. Os temas abordados incidiram sobre: a discussão do
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Plano de Actividades desta Divisão para o ano de 2006, as estratégias para o desporto no
Concelho de Aveiro, a definição de critérios para apoio ao movimento associativo e a avaliação
contínua das iniciativas desenvolvidas. Foram, ainda, abordados assuntos como: situação
financeira dos Clubes, fontes de financiamento, dificuldades dos Clubes/Associações no seu diaa-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.
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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.
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 Atendimentos e visitas a Associações
Associação/Instituição

Assuntos

Data

Reunião Forum

Patrocínios

02/01

Atend. Assoc. Concursos Hípicos

Realização de Campeonato

05/01

Atend. Assoc. Surdos e Mudos de

Sede

05/01

Reunião E.B.I. Eixo

Camp. Distrital Xadrez

09/01

Observações

Aveiro
Atend. F.C.Bomsucesso

Projecto Esc. Hóquei

12/01

Atend. Assoc. Quinta Bela Vista

Instalações

12/01

Atend. Assoc. Desp. S.Jacinto

Apresentação

12/01

Reunião Manz

Convenção Fitness

16/01

Visita Quinta Bela Vista

Sede e Polidesportivo

18/01

Reunião F.P.Futebol

Europeu Sub 21

18/01

Reunião APEF

III Simpósio

25/01

Reunião F.C.Bomsucesso

Proj. Hóquei

25/01

Reunião J.F.Nariz

Parq. Jogos Tradicionais

25/01

Atend. Fernando Pereira

Apresentação Projectos

26/01

Visita Clube Ténis

Instalações

27/01

Visita Descida da Ria

Regata de Descida da Ria

28/01

Reunião C.M.Águeda

Europeu Sub 21

30/01

Reunião assoc. Cicloturismo

Apresentação Projectos

31/01

Reunião CNE

Patrocínios

01/02
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Reunião F.P.F.

Europeu Sub 21

01/02

Reunião APEF e CAE

III Simpósio

02/02

Atend. Castro Brothers

Apresentação projectos

02/02

Atend. A.D.Taboeira

Protocolo

02/02

Reunião Rota da Luz

Patrocínios

07/02

Sorteio Europeu Sub 21

Europeu Sub 21

08/02

Visita Estádio

Europeu Sub 21

09/02

Atendimento A.D.Taboeira

Diversos

14/02

Atendimento João Lagos Sport

Volta a Portugal em Bicicleta

15/02

Atend. Assoc. Paralisia Cerebral

Camp. Nac. De Boccia

15/02

Atend. Assoc. Surf

Diversos

16/02

Atend. Clube Estrela Azul

Diversos

16/02

Atend. Centro Karaté-Do

Diversos

16/02

Atend. Assoc. Regional Badminton

Apresentação Torneios

23/02

Atend. E.B. 2/3 Aradas

Protocolo

23/02

Atend. Escola Gímnica Aveiro

Pavilhão

23/02

Reunião F.P.Futebol

Europeu Sub 21

03/03

Visita Estrela Azul

Aniversário

04/03

Visita Escolas de Cacia

Proj. Aveiro ComVida

06/03

Atend. Assoc.Basquetebol

Sede

08/03

Reunião Comissão Gestão Pista de

09/03

Atletismo
Atend. Sporting Clube Aveiro

Maratona Canoagem

09/03

Atend. ANDEM

Subsídio

09/03

Atend. Rugby U.A

Instalações

09/03

Reunião Hotel Mélia

patrocínios

13/03

Reunião APEF e CAE de Aveiro

Simpósio

15/03

Conselho Consultivo
Atend. Assoc. Regional de Danças de

16/03
Camp. Nacional

20/03

Salão
Visita Pista de Atletismo

23/03

Reunião APEF e CAE de Aveiro

Simpósio

27/03

Atend. Sporting Clube de Aveiro

Maratona de Canoagem

27/03

Reunião J.F.Aradas

Piscina

27/03

Reunião Empresa Nunus

Europeu Sub 21

28/03

Atend. Sporting Clube de Aveiro

Maratona Canoagem

28/03

Reunião Casa Municipal Juventude

Aniversário

30/03

Reunião Hidroginástica CMA
Atend. Esc. Sec. Jaiem Magalhães

30/03
Protocolo Pavilhão

31/03

Reunião Atlética

Apresentação de Propostas

31/03

Reunião Piscina Galitos

Ponto situação

31/03

Reunião C.M.Águeda

Europeu Sub 21

05/04

de Lima
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Reunião Comissão de Gestão da

06/03

Pista de Atletismo
Atend. F.C. Bomsucesso

Apresentação torneios

06/03

Reunião Mapei

Europeu Sub 21

07/03

Aveiro Basket

Taça da Liga de Basquetebol

1 e 2/04

Reunião C.M.Águeda

Europeu Sub 21

05/04

Atend. FIDEC

Protocolo

06/04

Reunião Comissão de Gestão da

Diversos

06/04

Atend. F.C.Bomsucesso

Torneio de Hóquei

06/04

Reunião Mapei

Europeu Sub 21

07/04

Atend. Sporting

Maratona Canoagem

09/04

Reunião Rox

Patrocínio

11/04

Pista de Atletismo

Atend. Sporting

Protocolo

11/04

VII Torneio A.C.R.Barroca

Visita

12/04

Torneio Internacional de Futebol –

Visita

13/04

Torneio Páscoa de Atletismo – A.A.A

Visita

15/04

Taboeira Cup 06

Visita

15/04

Reunião APEF e CAE

Simpósio do Desporto

18/04

Reunião A.A.A

Sede

18/04

Piscina Aradas

Visita às Instalações

20/04

VI Torneio de Hóquei

Visita

22/04

Mini Cup 06

Visita

23/04

Reunião Ministério da Defesa

Europeu Sub 21

26/04

Sport Clube Beira-Mar

F.C.Bomsucesso

Reunião UNICER

Patrocínio

26/04

Atendimento A.T.A.A.

Meeting Sta Joana

27/04

Reunião Comissão Gestão Pista

27/04

Atletismo Aveiro
Atend. AIKIDO

Sede

27/04

Atend. A.C.R.Leões Sarrazola

Cicloturismo

27/04

Reunião Rádio Popular

Patrocínio

27/04

Reunião Cunha Vaz Associados

Europeu Sub 21

28/04

Olímpico Jovem

Visita

29/04

31º Passeio Cicloturismo

Visita

01/05

Reunião EMA

Simpósio

02/05

Reunião Rota da Luz

Europeu Sub 21

02/05

Reunião PSP

Europeu Sub 21

02/05

Reunião Carlsberg

Patrocínio

02/05

Reunião PSP

Trophy Tour

05/05

Torneio Voleibol – C.V.A

Visita

06/05

III Meeting Sta Joana - Atletismo

Visita

06/05
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Reunião Forum

Patrocínio

08/05

Reunião Global Fun

Futebol Praia

09/05

Reunião Segurança

Europeu Sub 21

10/05

Atend. A.D.Taboeira

Aveiro Cup 06

11/05

Atend. Sporting Clube Aveiro

Parcerias

11/05

Soc. Rec. Artístico

Espaço para o Karaté

11/05

Reunião Ergovisão

Patrocínio

11/05

Taça Distrito Aveiro - Natação

Visita

13/05

Regata Sta Joana

Visita

13/05

Reunião Leões Sarrazola

Cicloturismo

16/05

Reunião Hotel Moliceiro

Patrocínio

16/05

Reunião Juntas Freguesias

Mostra de Desporto

17/05

Reunião Segurança/Mobilidade

Europeu Sub 21

17/05

Atend. Federação Portuguesa de

Apresentação Projectos

18/05

Reunião Juntas Freguesias

Mostra de Desporto

31/05

Atend. Soc. Rec. Artístico

Espaço para treino

01/06

Atend. Assoc. Futebol Aveiro

Futebol Praia

01/06

Atend. Assoc. Desp. Nariz

Instalações

01/06

Festival Natação - Galitos

Visita

03/06

Passeio Cicloturismo – Leões

Visita

04/05

A.D.Nariz

Visita Instalações

05/06

A.B.A

Sede

06/06

A.A.A

Festa do Atletismo

08/06

A.D.T

Reunião preparação Aveiro Cup

12/06

Andebol

Sarrazola

Manz

Convenção Internacional

22/06

Sporting Clube Aveiro

Contrato Programa

22/06

Alavarium

Festa Final de Época

25/06

J.F.Cacia

Prova canoagem

25/06

Leões Sarrazola

Diversos

29/06

Playpiso

Relvados Sintécticos

29/06

A.D.Taboeira

Abertura Aveiro Cup

29/06

A.D.Taboeira

Festa de Encerramento Cup

02/07

Casa Pov. Esgueira

Festa Encerramento

02/07

ADAC

Passeio Cicloturismo

09/07

G.D.Eixense

Diversos

20/07

Náutica Desp. Ovarense

Apoio para regata

20/07

Alavarium

Contrato Programa

23/08

Castro Brothers

Pagamentos

23/08

Atlética

10 km

28/08

Ourivesaria Vieira

Patrocínios

28/08

Clube Pov. Esgueira

Projecto 1º Ciclo

29/08
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Clube Estrela Azul

Apresentação nova direcção

29/08

Atendimento AIKIDO

Sede

Set

Atendimento FIDEC

Subsídio

Set

Atendimento CVA

Sede

Set

Atendimento Colect. Popular Cacia

Diversos

Set

Sport Clube Beira-Mar

Diversos

Set

Atendimento Assoc. Danças Salão

Apresentação Evento

Set

Atendimento Esc. Sec. Jaime

Utilização Pavilhão

Set

Atendimento GDEixense

Protocolo

Set

Clube Povo Esgueira

Activ. 1º Ciclo

Set

CVA

Activ. 1º Ciclo

Set

Atendimento Mondo

Relvados Sintéticos

Set

Magalhães de Lima

Atendimento Play Piso

Relvados Sintéticos

Set

Atend. Colectiv. Popular Cacia

Subsídios

Set

Atend. Desafios

Parcerias

Set

Atend. Clube Povo Esgueira

Protocolo

Set

Atend. F.C.Bomsucesso

Protocolo

Set

Atend. Asspc. Atletismo Aveiro

Instalações

Set

Reunião Assoc. Desportiva Nariz

Instalações

Set

Reunião C.D.S.Bernardo

Protocolo

Set

Reunião EGA

Instalações

Set

Reunião Estrela Azul

Protocolo

Out

Reunião Revisão PDM

Out

Reunião ROX

Parcerias

Out

Reunião Forum

Parcerias

Out

Reunião Assoc. Atletismo Aveiro

Pista Atletismo

Out

Atend. Assoc. Desportiva S.Jacinto

Diversos

Out

Atend. Clube Ténis Aveiro

Diversos

Out

Reunião Academia Patins

Proposta de Actividades

Out

Visita Pista Atletismo

Out

Visita CENAP

Out

Atend. FIDEC

Protocolo

Out

Visita Leões Sarrazola

Aniversário

Nov

Reunião J.F. Vera Cruz

FelizIdade

Nov

Reunião Amigos do Parque

Preparação Aniversário

Nov

Reunião Assoc. Atletismo Aveiro

Proposta Actividades

Nov

Clube Ténis Aveiro

Intervenções Instalações

Dez.

Mocidade Desp. Eirolense

Intervenções Instalações

Dez.

Assoc. Desp. Taboeira

Jantar Natal

Dez.

G.D.Eixense

Jantar Natal

Dez.

Amigos do Parque

Aniversário Associação

Dez.

Clube Ténis Aveiro

Instalações

Dez.
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Clube Estrela Azul

Instalações

Dez.

G.D.Azurva

Jantar Natal

Dez.

Casa Povo Esgueira

Jantar natal

Dez.

CENAP

Festa Natal

Dez.

F.C.Bomsucesso

Festa Natal

Dez.

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), 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.
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.
Os grandes objectivos deste projecto, são:
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- Promover 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.
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.
2.1.3

PDX (Plano de Desenvolvimento de Xadrez de Aveiro)

Pelo quarto ano consecutivo, é desenvolvido o plano de desenvolvimento de xadrez nas escolas
do 1.º ciclo.
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.
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Projecto de Desenvolvimento de Xadrez – Quadro Resumo
Instituição

N.º de Alunos

Escola do 1.º Ciclo de Vilar

19

Escola do 1.º Ciclo de Areias de Vilar

22

Escola do 1º Ciclo dos Areais

12

Escola do 1º Ciclo do Solposto

14

Escola do 1.º Ciclo de Oliveirinha

46

Escola do 1.º Ciclo de Mamodeiro

12

Escola do 1.º Ciclo da Quinta do Picado

16

Escola do 1.º Ciclo do Bom Sucesso 1

16

Escola do 1º Ciclo de Cacia

21

Escola do 1º Ciclo de Vilarinho

21

Escola do 1.º Ciclo de Verba

16

Escola do 1º Ciclo da Quinta do Loureiro

44

Escola do 1º Ciclo das Barrocas

68

Escola do 1º Ciclo da Glória

??

Escola do 1º Ciclo da Vera Cruz

70

Escola do 1º Ciclo de S.Bernardo

43

Escola do 1º Ciclo de Azurva

22

Total

+/- 500

Para mais informações sobre esta iniciativa, visite o site: http://xadrezaveiro.no.sapo.pt
2.1.4

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.
As actividades desenvolvidas são: futebol, dança, ginástica, voleibol, defesa pessoal, xadrez e
capoeira.
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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 2006, 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”, “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 20% 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, natação e
hidroginástica, 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,Glória e Sta Joana).
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
instituições, promover a relação com os espaços verdes, proporcionando simultaneamente a
saída das instituições.
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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, Sta
Joana, Aradas, Glória, S.Bernardo, Cacia e Esgueira.
Número de pessoas envolvidas: 435
2.2.2 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
2.2.3 “Simpósio do Desporto 06”
Tentando responder aos desafios da União Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro (Divisão de
Desporto) e os diversos parceiros (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).
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.
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3.

Instalações Desportivas
3.1

LEVANTAMENTO DOS POLIDESPORTIVOS

Durante o ano de 2006 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 2006, identificando os casos que não se encontravam
a cumprir os requisitos necessários.
Aina em 2006, substituimos alguns equipamentos e recuperamos outros.

3.2

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.

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.
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4.2

AGENDA DESPORTIVA ONLINE

Actualização dos conteúdos colocados na Agenda da Divisão de Desporto na página da Autarquia.

4.3

LANÇAMENTO DA NEWSLETTER

Este trabalho é realizado pelos funcionários da Divisão e tem como objectivo criar mais um meio
de divulgação e de promoção do desporto no Concelho. Com este projecto, pretendemos
promover as nossas iniciativas e do movimento associativo, sem custos para a autarquia como
tem sido hábito na Divisão de Desporto.

5

. Eventos Organizados
5.1

“TAÇA COCA-COLA”

A Taça Coca-Cola destina-se a rapazes e raparigas de Portugal Continental, Açores e Madeira,
entre os 13 e 15 anos. Ao contrário das edições anteriores, este ano, a taça não se destinou
exclusivamente às escolas, mas a todos os jovens que queiram participar.
A 4ª edição deste evento teve início a 4 de Março em Machico, na Ilha da Madeira e percorre o
país em 11 etapas. Em cada região, são apuradas duas equipas vencedoras (masculina e
feminina), que disputarão a final nacional no dia 3 de Junho, em Lisboa.
Na edição do ano passado, o torneio reuniu cerca de 10 mil jovens de todo o País, 387 equipas
masculinas e 121 femininas. Em relação ao ano anterior, registou-se um aumento de 38 por
cento de adesão de jovens e de 48 por cento no número de equipas.
Esta iniciativa é promovida pela Coca-Cola Portugal, Fundação Luís Figo, Confederação do
Desporto de Portugal, Instituto do Desporto e Instituto Português da Juventude e em Aveiro teve
o apoio da Divisão de Desporto da Autarquia. Como estratégia de descentralização das
actividades, a Divisão de Desporto, realizou a actividade no Complexo Desportivo de Oliveirinha
tentando desta forma levar eventos desportivos a todo o Concelho.
5.2

“CAMPEONATO DISTRITAL JOVENS DE XADREZ”

A Escola Básica Integrada de Eixo recebeu, nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro (Férias de
Carnaval), cerca de duzentos jovens xadrezistas com idades compreendidas entre os 6 e os 20
anos, para competirem nos «Campeonatos Distritais de Xadrez de Jovens de Aveiro de 2006».
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
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também com os apoios da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, Escola Básica
Integrada de Eixo, do Clube dos Galitos, do Diário de Aveiro, da Universidade de Aveiro e
patrocinado pela pizzaria PIZZARTE.
Os duzentos jovens xadrezistas eram representantes dos seguintes clubes: Clube dos Galitos,
Oficina de Desporto «Florinhas do Vouga», Associação Estamos Juntos (AEJ) de São João da
Madeira, CX ATL da Coutada, CX ATL Passa Por Mim no Rossio, Academia de Xadrez da Gafanha
da Encarnação e GDRC «Os Leões do Monte» (Cucujães). 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 dezasseis escolas do 1º
ciclo do concelho de Aveiro, são estas: Verba, Oliveirinha, Mamodeiro, Vera Cruz, Barrocas,
Quintã do Loureiro, Cacia, Vilarinho, Quinta do Picado, Bom-Sucesso 1, São Bernardo, Vilar,
Areias de Vilar, Areais, Solposto e Azurva.
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, que se
irão realizar de 1 a 6 de Março, em local a designar pela Federação Portuguesa de Xadrez. 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 classificados de cada escalão (masculinos e femininos).
5.3

“XIII CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE FITNESS”

Aveiro é cidade de grandes referências. Os seus moliceiros, a sua gastronomia, o sal, os canais
que cruzam as ruas da cidade, as acessibilidades e novos equipamentos, conjugam-se para criar
condições únicas para a realização da XIII Convenção Internacional de Actividade Física. Com
organização conjunta da Câmara Municipal de Aveiro e Manz Produções, realizou-se nos dias 25
e 26 de Novembro no Parque de Exposições EM, Piscina e Pavilhão do Clube dos Galitos e
Pavilhão da Universidade de Aveiro. Sendo actualmente uma das maiores e mais importantes
convenções europeias, a Convenção Internacional de Actividade Física "O Corpo em Movimento",
é direccionada por um lado, aos profissionais da área, proporcionando-lhes contacto com os
mais prestigiados professores de diversos países e por outro, ao público em geral. A DESPO
LAZER Aveiro’06 – Feira de Desporto, Saúde e Lazer, decorreu no dia 25 das 11h00 às 20h00 e no
dia 26 das 11h00 às 19h00 no Parque de Exposições EM que proporcionou um espaço de elevada
qualidade, onde estiveram presentes mais de 60 expositores distribuídos por 6.000m2. Dos
aparelhos e equipamentos para ginásios e piscinas, vestuário e calçado desportivo, até à
alimentação saudável, passando pelos desportos de aventura, até aos Health Clubs e Spas, tudo
pode ser visitado neste mega evento.
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5.4

– III SIMPÓSIO DO DESPORTO

A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com o Coordenação da Área Educativa de Aveiro e a
Associação de Profissionais de Educação Física do Distrito de Aveiro, entre outros parceiros
sociais, levou a efeito nas instalações da EMA – Estádio Municipal de Aveiro, EM, o III Simpósio de
Desporto e Educação Física.
Cada vez mais, o desporto, nas suas diversas vertentes, desde o desporto escolar, ao federado,
passando pelo associativo até ao desporto para todos, vai desempenhando um papel social
fundamental, importando por esse facto que ele seja cada vez mais, objecto de reflexão e troca
de experiências, no sentido de serem obtidas as melhores formas de implementação,
aperfeiçoamento técnico e novas abordagens, que possam contribuir para assegurar uma visão
integradora e inclusiva do desenvolvimento desportivo. A promoção da saúde através da prática
desportiva, reduzindo as taxas de sedentarismo e obesidade, sobretudo entre os jovens, são
propósitos desejáveis em termos da obtenção de uma melhor qualidade de vida, que resulte a
médio e longo prazo, numa redução dos custos sociais, que as doenças resultantes do
sedentarismo actualmente representam. O Simpósio de Desporto e Educação Física, a julgar
pela forma como foram participadas as edições anteriores, é já uma referência como espaço
privilegiado de reflexão e debate da temática desportiva. O evento, teve como destinatários
principais todos aqueles que de algum modo estejam ligados ao mundo desportivo, sejam os
professores de educação física, os técnicos das autarquias, os estudantes da área desportiva, os
dirigentes desportivos e políticos, ou outros.
5.5

– EUROPEU DE SUB21

Após a nomeação da Cidade de Aveiro para receber o “Europeu de Sub 21” em Futebol, foi
decidido constituir um grupo de trabalho com representantes dos diversos serviços da Autarquia.
Com a formação desta equipa de trabalho, pretendeu-se ter elementos sensíveis a todas as
áreas de intervenção na organização de um evento desta dimensão. A coordenação desta equipa
foi atribuída ao Pelouro do Desporto da Autarquia.
A Cidade de Aveiro recebeu 3 jogos da fase de grupos e uma meia-final, estes jogos foram vistos
por cerca de 52.000 adeptos.
Ainda dentro desta iniciativa foram desenvolvidas diversas actividades, tais como: Caravana
Under 21, Trophy Tour, Animação no Rossio, apoio á Embaixada Italiana no desenvolvimento das
respectivas actividades, outras.
5.6

– Maratona Nacional de Canoagem

A Federação Portuguesa de Canoagem organizou com o Sporting Clube de Aveiro e com o apoio
da Divisão de Desporto, no passado dia 9 de Abril, a III Maratona Nacional de Canoagem. Esta
iniciativa teve cerca de 230 participantes, representantes de diversos clubes nacionais. A prova
realizou-se nos canais da Ria de Aveiro e terminou no Caís da Fonte Nova.
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5.7

– Caminhada “FelizIdade”

A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro levou a efeito no dia 26 de Maio, uma
Caminhada destinada à população sénior inserida no projecto “FelizIdade”. A iniciativa
pretendeu, para além de diversificar as modalidades em curso naquele projecto, estimular o
interesse por estilos de vida mais activos naquela população alvo. A Caminhada é uma excelente
modalidade para todas as pessoas, nomeadamente para os idosos, uma vez que não requer uma
técnica particular, podendo ser ajustada ao ritmo de cada participante. São inúmeras as
vantagens decorrentes da sua prática, nomeadamente, ao nível cardiovascular, músculoesquelético e emocional. A iniciativa teve lugar na zona pedonal do Canal de S. Roque,
culminando com um lanche convívio para todos os participantes.
5.8

– Street Karting

A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito das animações desportivas que
tiveram lugar durante o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21, levou a efeito no dia 28 de
Maio, uma prova de Street Karting na zona do Rossio. O Street Karting atraiu um grande número
de participantes (cerca de 300) e espectadores, dada a possibilidade de qualquer um poder
experimentar as emoções da condução desportiva.
5.9

– Convívio “FelizIdade”

Organizado pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro, teve lugar no dia 30 de
Junho no Pavilhão dos Galitos, a festa de encerramento de época do projecto FelizIdade.
Na actividade participaram cerca de 180 atletas seniores das várias entidades participantes
como sejam, a Junta de Freguesia da Glória, a Junta de Freguesia de S. Bernardo, a Junta de
Freguesia de Cacia, a Junta de Freguesia de Eixo, o Centro Social de Azurva, o Patronato Nª
Senhora de Fátima, o Centro Paroquial e Social de S. Bernardo, o Centro Paroquial Stª Eulália e a
Associação de Melhoramentos de Eixo.
Da iniciativa constou uma aula de 45 minutos de carácter mais ligeiro e divertido, finalizando
com um lanche convívio onde decorreu uma cerimónia de entrega de diplomas.
5.10 – Campeonato Nacional de Futebol de Praia
Teve lugar de 08 de Julho a 27 de Agosto a II Edição do Campeonato de Futebol de Praia Sport
Zone. O evento iniciou-se na Praia de S. Jacinto em Aveiro a 08 e 09 de Julho, com a primeira
de sete etapas da Fase de Grupos. Posteriormente tiveram lugar as seguintes que decorreram
em Leça da Palmeira (15 e 16 de Julho), Figueira da Foz (22 e 23 de Julho), Setúbal (29 e 30 de
Julho), Esposende (05 e 06 de Agosto), Oeiras (12 e 13 de Agosto) e Portimão (19 e 20 de
Agosto), estando assim concluída a Fase de Grupos. A Fase Final decorreu em Matosinhos nos
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dias 26 e 27 de Agosto. A II Edição do Campeonato de Futebol de Praia Sport Zone é uma aposta
desportiva de verão, caracterizada pela emoção do futebol associado à música e a diversas
animações. As equipas foram formadas em representação de Clubes/Associações Desportivas,
entidades públicas, empresas privadas e por atletas federados ou não.
5.11 – Mostra Desportiva
Esteve patente desde o dia 10 de Junho até 2 de Julho, no mesmo espaço da Feira do Livro no
Rossio o certame “Mostra de Desporto”. Várias associações desportivas do concelho tiveram
assim oportunidade de mostrar as suas actividades a todos os aveirenses e ao mesmo tempo foi
possível assistir aos jogos do Mundial de Futebol da Alemanha através dos dois ecrãs instalados
no jardim do Rossio. As associações presentes foram a Associação Desportiva de Nariz,
Associação Recreativa e Cultural da Barroca, Amigos de Santiago, APROCRED, Casa Povo
Oliveirinha, CENAP, Centro Cultural e Desportivo de Sta Joana, Centro Desportivo S.Bernardo,
Colectividade Popular Cacia, Estrela Azul, Florinhas do Vouga, Grupo Desportivo de Azurva,
Grupo Desportivo Eixense e Sporting Clube de Aveiro.
5.12 – Campeonato Nacional de Boccia
No fim-de-semana de 10 e 11 de Junho realizou-se a Fase Final do Campeonato Nacional de
Boccia 2006. A modalidade, foi adaptada às pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente,
ao cidadão com paralisia cerebral. O Boccia permite uma pratica desportiva a nível do lazer e
competição.
Com organização da ANDEM e colaboração da Divisão de Desporto, o evento reuniu cerca de 130
atletas oriundos de todo o país.
5.13 – II Volta a Portugal em Ultraleve
A Divisão de Desporto em parceria “Raid Air Adventure”, incluíram a Cidade de Aveiro no
itinerário daquele importante evento. A Volta em Ultraleve contou com participantes da França,
Bélgica, Suíça, Itália, Espanha, Alemanha e Japão entre outros, num total de cerca de 100
aeronaves. Os procedimentos de reabastecimento, parqueamento e outras operações técnicas,
tiveram lugar no Aeródromo de S.Jacinto.

Pág. 227

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

5.14 – Troféu Nacional de Perícia Automóvel
Após 15 anos, Aveiro recebeu novamente uma prova de perícia automóvel do Campeonato
Nacional. A actividade realizou-se no Caís da Fonte Nova e contou com a presença de cerca de
30 equipas de todo o pais.
5.15 – “Sorria – 1ªs Jornadas na Ria” – Pesca Vela e Canoagem
A Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a Associação Desportiva e
Cultural Leões de Sarrazola e com o Sporting Clube de Aveiro levou a efeito duas actividades
desportivas no âmbito do projecto “Sorria – 1ªs Jornadas da Ria”. Assim, decorreu no Cais da
Fonte Nova, o “Concurso de Pesca Aveiro Jovem” que foi aberto aos participantes com idades
compreendidas entre os 07 e os 20 anos. Este concurso contou com diversas animações,
culminando com um almoço/confraternização para animar os presentes, animação e dinamismo
esses que são já a imagem de marca desta jovem Associação de Sarrazola. Igualmente no
projecto “Sorria – 1ªs Jornadas da Ria de Aveiro” esteve presente o Sporting Clube de Aveiro,
com a Escola de Vela, das 14h00 às 17h30, proporcionando a todas as crianças dos 6 aos 14 anos
a possibilidade de navegar em embarcações “Optimist”. Também a Secção de Canoagem do SCA,
possibilitou o experimentar de novas sensações a todos os interessados.
5.16 – MamaTour 2006” – Caminhada na Zona Pedonal do Canal de S. Roque
Teve lugar no dia 22 de Outubro, pelas 11h00, uma caminhada aberta à população na Zona
Pedonal do Canal de S. Roque. A iniciativa decorreu simultaneamente em todas as capitais de
distrito, estando inserida numa campanha de sensibilização para o cancro da mama, de âmbito
nacional, da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) – instituição dedicada
ao estudo das doenças da mama – desenvolvida em parceria com o Movimento Vencer e Viver da
Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a LAÇO.
A Câmara Municipal de Aveiro associou-se a este movimento, dinamizando uma iniciativa
desportiva de carácter popular, onde não faltaram outros pontos de interesse como sejam
actividades promocionais e de sensibilização.
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6. Parcerias estabelecidas
6.1

ESCOLA SUPERIOR DE RIO MAIOR

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária
de alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.
6.2

ESCOLA SUPERIOR DE BRAGANÇA

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária
de alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.
6.3

IPAM

Desta parceria surgiu a assinatura de um protocolo com a instituição para cedência temporária de
alunos em estágio, que se pretende que colaborem nas diversas actividades da Divisão de
Desporto e apoiem o movimento associativo do concelho.

7. Apoio na Organização de Eventos Promovidos por Outras Instituições/Associações/Clubes
7.1

TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA - CVA

7.2

TORNEIO ALFREDO ALMEIDA EM JUDO – SPORT CLUBE BEIRA-MAR

7.3

TABOEIRA CUP 2006 – A.D. TABOEIRA

7.4

AVEIRO CUP 2006 – A.D.TABOEIRA

7.5

TORNEIO CONVÍVIO INTER-ESCOLAS DE CACIA – CLUBE ESTRELA AZUL

7.6

TORNEIO STA JOANA – A.B.A.

7.7

DESCIDA DA RIA – GALITOS

7.8

TORNEIO INTERNACIONAL DA BARROCA – A.R.C.BARROCA

7.9

TORNEIO INTERNACIONAL DA BARROCA – PÁSCOA 2006

7.10

Expo Ave – APROCRED

7.11

Taça da Associação – Associação de Natação de Aveiro

7.12

Passeio de Cicloturismo – Associação dos Amigos do Carocho

7.13

Outros
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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 – 6º 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;

8.5 – Campo de Férias “Verão 2006” – Divisão de Juventude
Colaboração, com a realização de actividades desportivas, no âmbito desta comemoração;

8.6 – 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.
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8.7 – 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.
Importa, ainda, destacar, o trabalho desenvolvido no âmbito da aplicação de Inquéritos de
Opinião presencial e telefónico, efectuado à população do concelho.

8.8 – Colaboração com a Divisão de Obras Particulares, na análise de projectos de
urbanização

8.9 – 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

9. Conclusão
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.
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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.
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
1.2 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 2006 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
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definição de estratégias para atingir os objectivos propostos no âmbito das políticas de
juventude, Educação, entre outros.
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.

ASSOCIAÇÕES JUVENIS
ACAD – Associação Cultural de Aradas
ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
Associação Académica da Universidade de Aveiro
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 do Conservatório Música
Associação de Estudantes do IPAM
Associação de Estudantes do ISCAA
Associação de Estudantes do ISCIA
Associação de Gestão e Planeamento da Universidade de Aveiro
Associação de Jovens de Eixo
Associação de Jovens de São Bernardo
Associação de Surf de Aveiro
Associação Humaniarte
Associação Juvenil Oficina dos Diónisos
Associação Regresso à Terra
Corpo Nacional de Escutas
Escola Etnográfica da Casa do Povo de Cacia
FAIRe
FISUA
GIOFRATER
GRETUA
Grupo de Jovens de Oliveirinha
IPJ – Delegação Regional de Aveiro
Juventude Comunista Portuguesa
Juventude Popular
Juventude Social Democrata
Juventude Socialista
SUL – Associação de Cooperação p/ o Desenvolvimento
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Neste contexto, foram realizadas as seguintes reuniões formais:
Reuniões CCJ
Data

N.º

realização

Local

Ordem de trabalhos

Participantes

05/12/05

Casa Municipal da
Juventude

Apresentação das actividades programadas pela

8

Divisão de Juventude para 2006 e novas regras
de funcionamento do CCJ.

09/01/06

Casa Municipal da
Juventude

16/01/06

Casa Municipal da
Juventude

04/04/06

Casa Municipal da
Juventude

25/09/06

Casa Municipal da
Juventude

06/11/06

Casa Municipal da
Juventude

6

Discussão e debate da Proposta de Lei do
Associativismo Juvenil, com o propósito de
elaborar documento com as respectivas
considerações para remeter à Secretaria de
Estado da Juventude.
Discussão e debate da Proposta de Lei do
Associativismo Juvenil, com o propósito de
elaborar documento com as respectivas
considerações para remeter à Secretaria de
Estado da Juventude.
Apresentação das actividades programadas pela
Divisão até Junho de 2006, bem como programa
de actividades no âmbito do Europeu Sub-21.
Discussão de candidatura ao PMAIJ apresentada
pela Associação de Estudantes do IPAM “Semana
Cultural”.
Apresentação das actividades programadas pela
Divisão de Juventude até Outubro e discussão
sobre o tema “Educação”
Apreciação
da
candidatura
ao
PMAIJ
apresentada pela Associação Nacional de Hip
Hop”, denominada “ANH / Underground
Overground”.

4

5

9
8

1.4 Atendimentos e visitas a Associações
Foram efectuados atendimentos para encaminhamento e acompanhamento de
iniciativas propostas por associações juvenis, grupos informais e outras entidades, a saber:
Associação/Grupo Informal
Associação Regresso à Terra

Data
05/01/06

Assuntos
Apresentação

de

proposta

de

protocolo

de

cooperação
Associação Nacional de Jovens para a Acção
Familiar

05/01/06

Protocolo de colaboração e cedência de espaço na

GRETUA

05/01/06

Apresentação do plano de actividades para 2006

Associação Académica da Universidade de
Aveiro

10/01/06

Participação na sessão de tomada de posse dos novos

Centro Cultural de Surdos e Amigos de
Aveiro

20/01/06

CMJ

órgãos
Apresentação

da

associação

e

actividades

desenvolvidas, bem como solicitação de espaço para
sede
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Associação de Estudantes do ISCAA

24/01

Participação na sessão de tomada de posse dos novos
órgãos

Núcleo de
NEBECUA

Engenharia

Civil

da

UA

–

09/02

Apresentação e solicitação de colaboração ao II
Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil,
a decorrer em Aveiro, a 5, 6 e 7 de Abril

Associação Académica da Universidade de
Aveiro

09/02

Ponto de situação relativamente a assuntos como:
Solar Académico, Semana Académica, PMAIJ, COMA,
Plano de Actividades e proposta de protocolo

Tuna Académica da Universidade de Aveiro

16/02

Apresentação e solicitação de apoio logístico para o
FITUA – Festival Internacional de Tunas Universitárias
de Aveiro

Cartola do Sábio

07/03

Em articulação com a Divisão de Educação, no
sentido de divulgar o espaço

Núcleo de Estudantes de Biologia da
Associação Académica da Universidade de
Aveiro

09/03

ANJAF – Associação Nacional de Jovens para
a Acção Familiar

14/03

Departamento de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro

22/03

Solicitação de apoio para realização do Encontro
Nacional de Estudantes de Biologia em Abril do
próximo ano
Reunião com a Divisão de Acção Social, no sentido de
partilhar projectos e estabelecer futuras parcerias
Solicitação de apoio e divulgação para a realização
da Mostra de Curtas Metragens, prevista para 26 de
Abril

Associação Académica da Universidade de
Aveiro

23/03

Solicitação de apoio logístico para a realização da
Semana do Enterro 2006

Associação de Estudantes do IPAM

Apresentação das actividades previstas para 2006,
nomeadamente, a Semana Cultural

Tuna Feminina da Associação Académica da
Universidade de Aveiro

30/03

Apresentação da Tuna; solicitação de apoio para
cedência de instrumentos musicais; e, apoio para
Festival de Tunas Femininas

Grupo Informal de Jovens – Rui Carneiro

26/04

Apresentação da iniciativa Festival de Hip Hop

Quinta “Crescer a Galope”

17/05

Apresentação da Quinta; solicitação de apoio para
constituição de associação; celebração de protocolo;
colaboração para Campos de Férias

Putos em Acção

08/06

Apresentação da associação, bem como actividades
desenvolvidas pela mesma

Associação Regresso à Terra

14/06

Discussão de novo protocolo

Conselho Nacional da Juventude

29/06

Apresentação

de

proposta

para

realização

de

Encontro Nacional em Aveiro
Cartola do Sábio

05/07

Reunião de articulação de procedimentos para
realização de Campo de Férias

Movijovem

06/07

Apresentação

de

proposta

para

Cartão

Jovem

Municipal
Lafobit

07/09

Procedimentos

para

realização

de

portal
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Juventude
Associação Académica da Universidade de

07/09

Aveiro

Apresentação e solicitação de apoio para Kit do
Caloiro 2006

HIDRA, Associação Cultural

26/10

Comunicação
principais

da

reactivação

actividades

da

realizadas,

Associação,
bem

como

solicitação de sede para o efeito
Associação de Estudantes de Engenharia e

09/11

Gestão Industrial de Aveiro

Apresentação e solicitação de apoio para realização
do VI Encontro Nacional de Engenharia e Gestão
Industrial

1.5 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.
Durante o ano de 2006, foram recepcionadas 2 candidaturas, as quais totalizaram o
valor de 1.681,00€ 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

Associação de Estudantes do Semana Cultural

Data Realização
1 a 7 de Abril

Despacho
R.C. – 08/05/06

Valor
300,00€

IPAM
Associação Nacional de Hip “ANH / Underground
Overground”
Hop

01 de Dezembro RC – 13/11/06

Total

1.381,00€

1.681,00€

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:
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Apoios às Associações/Instituições/Grupos Informais – 2006
Associação/Entidade

Apoio Logístico

Apoio
Financeiro

Material/Espaço

N.º x

Datashow, Tela

1

Dia da Árvore

Datashow, Tela,

1

Curso Reciclagem de Equitação

Finalidade

Valor

FREGUESIA DE CACIA

Retroprojector
Datashow
Associação Regresso à Terra

Terapêutica
3

Estágio Equestre e para Exames

Empréstimo de material de

de

equitação

III

divulgação e conferência de

4

para

Concursos

de

Equitação

Jornadas

Terapêutica, realizadas de 29 a

imprensa
Povo de Cacia

Sela

Nacionais

Apoio Logístico diverso

Escola de Etnografia da Casa do

Campos de Férias

31/10/06
Deslocação

Cedência de transporte

ao

Carregado,

a

06/05/06

FREGUESIA DE EIXO
Datashow
Associação de Jovens de Eixo

1

Festa de Natal
Colaboração na realização da

Cedência de Lanches

Festa de Natal a 12/12/06

FREGUESIA DE ESGUEIRA
J. A. – Paróquia de Esgueira

Datashow

1

Espectáculo de Música – Musa’06

6

Peça

de

Finalistas,

Material de Som

Teatro,
Festa

Populares,

Festa
dos

de

Santos

Aniversário

da

Instituição
Centro Social de Esgueira

5
Datashow

Dia da Mãe, Reunião de Pais,
Exposição de Actividades, Festa
de Natal

Datashow, Material de Som
Grupo de Jovens de Mataduços
EMA
MoveAveiro

2

Festa de Finalistas, Festa de
Natal da Creche

Datashow

1

Festa da Páscoa - Eucaristia

Tela

1

Apresentação DECATLON

2

Relançamento

Datashow, Tela

do

Projecto

BUGAS, Apresentação do Plano
de Mobilidade de Almada

Corpo Nacional de Escutas
Quinta “Crescer a Galope”
Escola Profissional de Aveiro

Datashow

1

Apoio na divulgação e

Campo de Férias de Natal

inscrições
Material de Som

Cenáculo Regional de Aveiro

1

Integração ao Caloiro

Pág. 238

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

FREGUESIA DA GLÓRIA
GRETUA – Grupo Experimental
de Teatro da Universidade de

Datashow

1

Iniciativa Salta’06

Datashow

1

Vídeo Instalação Interactiva

Aveiro
Universidade de Aveiro

Acção de Formação de Marcha,
Associação

de

Atletismo

de

Datashow

Aveiro

4

Entrega

de

Galardões

Reunião

Técnica,

2006,

Acção

de

Formação
Concurso Bandas de Garagem,

Associação de Estudantes da

Material de Som

Escola Secundária José Estevão

2

Campanha para Associação de
Estudantes

Associação de Natação de Aveiro

Datashow

Formação

1

para

Técnicos

Natação

FISUA – Associação de Física da

Ciclo

Universidade de Aveiro

“Horizontes da Física”

Associação de Estudantes do
ISCAA
Tuna Feminina

organização

Conferências

04/10/06

Apoio logístico diverso
na

de

Praxe Académica, de 26/09 a

Apoio à realização

Apoio

de

Projecto “Noite de Serenatas”
e

500,00€

COMA – Concurso de Música de

divulgação

Aveiro
Semana da Recepção ao Caloiro

Associação

Académica

da

Apoio logístico à realização

2006,

no

período

de

01

a

07/10/06

Universidade de Aveiro;

“Comboio do Caloiro” 26 de
Outubro em parceria com a

Apoio logístico à realização

Federação

Académica

da

Universidade Porto
Kit do Caloiro
Conselho

do

Salgado

da

Universidade de Aveiro

1.500,00€

“Grande Aluvião” (Praxe Geral e
Colaboração na realização

desfile dos Lodos e Lamas), a
25/10/06
Reunião do Conselho Consultivo,

Participação em reunião

realizada a 13/09/06

Associação de Estudantes de
Engenharia e Gestão Industrial

IV
Apoio logístico diverso

Encontro

Nacional

de

Engenharia e Gestão Industrial,
17, 18 e 19/11/06

Associação de Estudantes da
Escola

Secundária

Sacramento

Mário

2
Material de Som

Comemorações
Patrono,

do

Dia

Campanha

do
para

Associação de Estudantes
Datashow

1

Animar intervalos escolares
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2
Datashow
2

Acção

de

Acção “Desporto para Todos”,
Projecção de Filme
“Dia do Instituto”, realizado a

Apoio à realização

02/11/06

Tela

1

Datashow

1

Workshop de Voz

1

Workshop de Movimento Criativo

Datashow, TV, Vídeo, DVD

Educativo
Workshop de Pintura Facial e

Apoio na divulgação e
Associação Humaniarte

sobre

Sensibilização
Datashow, Tela

TEMA – Teatro Aveirense

Educativa

Segurança,

Florinhas do Vouga

ISCAA

Acção

Caracterização,

inscrições

realizado

a

25/02/06

Apoio na divulgação e

Workshop de Voz realizado a

inscrições

08/04/06

Apoio na divulgação e

Workshop

inscrições

“Movimento

criativo/educativo”, a 18/11/06

FREGUESIA DE SANTA JOANA
ISCIA
Agrupamento de Escuteiros de
Santa Joana

Sala Multiusos

1

transporte

Exposição Jogo Colorido
29 de Julho

FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Associação Desportiva e Cultural

Datashow, Microfones

1

de S. Jacinto
Projecto RIA – Espaço Jovem S.

Gala

do

1.º

Aniversário

do

Boletim Informativo “Dunas”
Datashow

1

Jacinto

Projecção à Comunidade das
actividades do Projecto

FREGUESIA DE VERA CRUZ
Cineclube de Aveiro
ASPEA
Associação Nacional de Hip-Hop
AveiroExpo
ATL Passa por mim no Rossio

Tela

1

2.ª Edição dos Ciclos Desiguais

Instalações CMJ

1

Visita à CMJ

Material de Som, Microfones

1

Encontro Nacional de Hip-Hop

1

Actividade em Albufeira “I Love

Material de Som
Datashow
Sala de Informática

HIPHOP@Albufeira”
1

Anime Weekend Aveiro 2006

1

Formação

Iniciação

à

Informática
2

Sporting Clube de Aveiro

–

Datashow

Palestra sobre Nutrição, Reunião
de

Pais

sobre

Plano

de

Actividades 2007 – Secção Vela
Associação Lusa de Yoga

Material de Som

Escola EB1 da Vera Cruz

Datashow

1

“Yoga e Exames sem Stress”, a
27/05/06, das 10h00 às 12h00

1

Dia da Criança
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Clube dos Galitos

Datashow

Juventude Socialista

1

Jantar d eNatal

4

Comemoração do 25 de Abril,

Datashow

Formações

Autárquicas,

Projecção imagens em Palestra
Amnistia Internacional Núcleo
de Aveiro

2
Sala Multiusos

Exposição “Controlo de Armas”,
Workshop

sobre

“Direitos

Humanos”

Associação

de

Apoio

ao

Imigrante

Apoio administrativo
Apoio administrativo

Anual
Anual
2

Formação Inicial de Igualdades
de

Sala Multiusos

Oportunidades,

Acção

de

Formação “Liderança, Gestão e

ANJAF

Negociação de Conflitos”
Sala Multiusos, Tela
Sala Multiusos, Tela,

“Olhaanoite”

1

Formação Inicial de Igualdades
de Oportunidades

1

Acção de Formação “Higiene,

extensão tripla

Saúde e Segurança no Trabalho”

Realização de

Festival de Bandas de Verão de

procedimentos

Aveiro

OUTROS
Paula

Alexandra

Carreira

da

Silva
João Raposo

K-Line – Molduras para Fotos
Datashow

1

Lançamento do Livro “Marta
Cabeça de Vento”

2

Ensaios,

Apresentação

Trabalho

João Manuel Almeida Silva

Sala Multiusos

2

Reunião com Jovens Artistas

Lília Santos

Sala Multiusos

1

Exposição de Fotografia

Datashow

1

Formação

Bombeiros Voluntários de Vagos
APAC

–

Apoio

Psicológico

à

Criança
O Jardim de Lótus

Sala Multiusos

Católica
RADUGA – Associação para a
promoção Artística e Cultural

transporte
cedência de moliceiros
Organização de material

Revista “Pais & Filhos”

Cambra

1

Reunião, Reunião com Direcção
Workshop de Kundalini Yoga

prevenção da SIDA

Associação Juventude Operária

Académica

2

Material promocional e de

JSD de Ponte de Vagos

Associação

Sala TV/Áudio

de

informativo
de

Cedência de quatro
moliceiros

deslocação

a

Braga

no

dia

16/07/06
Intercâmbio

Internacional,

realizado a 29/07/06
Artigo sobre actividades para as
férias de Verão
Intercâmbio

Europeu

Juvenil,

para 60 participantes, no dia
10/08, das 15h00 às 18h00
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Datashow, Tela,
Divisões da CMA

31

Leitor de Vídeo, Material de

Diversos

Som, Tendas
Total

2.000,00€

2. Casa Municipal da Juventude de Aveiro
2.4 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,
por género e idade, bem como serviços requisitados relativamente ao ano de 2006.

Género

2100

Masculino
Feminino
5696

Tendo em conta que a maioria dos jovens que frequenta a CMJ é do género masculino,
ao nível da idade, situam-se entre os 10 e os 20 anos.
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Idades

3500

3123

3000
2500

2010

2000
1500

824 781

1000
500

381 245

201

179

52

0
<10

10 a 15

16 a 20

21-25

31-35

36-40

41-45

>46

26-30

Relativamente aos serviços lúdicos, é bastante ilustrativo o facto de os jovens se
deslocarem à CMJ para aceder à internet, jogar ping-pong e matraquilhos, bem como para
efectuarem leituras, visionarem filmes e solicitar esclarecimento de algumas questões.

Serviços Lúdicos
2500

2353

Internet
Ping-Pong

2000
1500

Matraquilhos

1443

Jog. Mesa

1000
500

Leituras

756

711
150

426

387
73

Filmes
Trabalhos

0

Diversos

Em relação aos projectos e actividades que a CMJ desenvolve, as Oficinas do Saber
(Acções de Formação), bem como os Campos de Férias e os Concursos são aquelas que os
cidadãos mais procuram.

Actividades

323
109

350

237

300

117

45

81
Diversos
Concursos

250
200

Ciclos Tem áticos

150

Act. CMJ

100
25

50
0

Oficinas Saber
Cam pos Férias
Associativism o

1
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Relativamente às informações solicitadas pelos utentes, destacam-se as relacionadas
com os serviços existentes neste espaço, contempladas na rubrica «Outras», bem como as
relacionadas com as associações com sede na CMJ, nomeadamente, a ANJAF e a Associação de
Apoio ao Imigrante.
Importa, ainda, referir as solicitações que se prendem com questões sobre a sexualidade
e as informações turísticas, constituindo, assim, este espaço como um local de referência.

Informações
603

700

Formações

600

Turísticas

500

Voluntariado

400

Sexualidade

300

163

128

200
100

Emprego

61
12

48

Arrendam. Jovem

22 36

Cartão Jovem
Diversos

0
1

Ao nível interno, importa, igualmente, indicar o volume de documentos criados ou
movimentados por esta Divisão, cuja distribuição se apresenta no gráfico seguinte:

Documentos 2006
900

846

800
700
600
500

434

400
300
200
100

67

201

0

Informações

Corresp.
Recebida

S1

Corresp.
Expedida

Divulgação

Neste contexto e, durante o ano de 2006, foram levadas a cabo as seguintes
iniciativas/projectos na CMJ:
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2.4.1

Exposições
Descrição

Data Realização

Promotor

Exposição dos trabalhos resultantes da Oficina

13/10/05 a 04/11/05

Divisão de Juventude CMA

06 a 17

Divisão de Juventude CMA

de Pintura “Texturas”
Exposição

dos

trabalhos

resultantes

do

Workshop de Pintura

Dezembro

Exposição dos trabalhos efectuados no âmbito

10 a 19

Divisão de Juventude CMA

do Workshop de Pintura para portadores de

Dezembro

deficiência
Exposição sobre Imigração

19/12/05 a 05/01/06

Associação de Apoio ao Imigrante

Controlo de Armas

29/03 a 12/04

Amnistia Internacional

Exposição de Fotografia “Jogo Colorido”

28/04 a 11/05

Tânia Vieira, do ISCIA

Exposição de Fotografia

16/08 a 08/09

Lília Santos e Miguel Azevedo

13 a 24 Novembro

Divisão de Juventude CMA

28/11 a 07/12

Divisão de Juventude CMA

Exposição dos trabalhos resultantes da Oficina
de Pintura
Exposição dos trabalhos resultantes do
Workshop de Pintura

2.4.2

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:
Actividades

Data Realização

Participantes

Música, expressão dramática, Workshop de Hip Hop,

19/12/05 a 22/12/05,

10 por dia

projecção de filmes,

das 14h00 às 17h30
27/02/06, 10h00 às 12h00 e

Ateliê de Carnaval “Mascarilhas”
Ateliê

nas

Férias

da

Páscoa

das 14h00 às 17h00
“Criar

em

Fimo”,

(Construção de colares, pulseiras, brincos,...)
Ateliê “Acessórios com Pinta”, ateliê de pintura e
apliques em acessórios de Pano Cru
Ateliê “Modelagem em Biscuit”

2.4.3

30

dias 11 e 12 de Abril, das

70

14h30 às 17h30
11 e 18/11, das 14h30 às

26

17h30
11, 18, 25/11 e 02/12, das 10h

32

às 13h, aos Sábados

Projecto “Matinés na Casa”
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Consistiu na projecção de diversos filmes de âmbito juvenil, tendo decorrido todas as
quartas-feiras, pelas 14h30, na Casa Municipal da Juventude de Aveiro, cuja programação se
descreve:
Actividades

Data Realização

Participantes

A Maldição do Coelho Homem, Nick Park and Steve Box

05/07

14

A Máscara 2, A Nova Geração, de Lawrence Guterman

13/07

20

Campo de Férias, de Todd Graff

19/07

9

Madagáscar, de Eric Darnell e Tom Macgrath

27/07

50

Rize, de David Lachapelle

02/08

15

Quarteto Fantástico, de Tim Story

09/08

15

Harry Potter e o Cálice do Fogo, de Mike Newell

16/08

20

Batman o Início, de Christopher Nolan

23/08

15

Favela Rising, de Jeff Zimbalist e Matt Machary

30/08

7

Os 5 & Eu, de John Stephenson

06/09

10

Os Irmãos Dalton, de Philippe Haïm

13/09

6

2.4.4 Actividades Diversas
Descrição
Dinamização do Posto de Informação Juvenil
Reuniões
Sessão pública de apresentação
Workshop de Kundalini Yoga

Data Realização

Promotor

Anual

Divisão de Juventude CMA

19 e 20/12

Associação de Basquetebol

10/12/06
13, 14 e 15/01

Atendimento e serviço de entrega e recolha das

Associação Amnistia Internacional Secção Portuguesa
Jardim do Lótus
MoveAveiro e Divisão de Juventude CMA

BUGAS

Projecto Múltipla Escolha, de Oiã
Centro Social de Azurva

Visitas

ATL da Cartola do Sábio
Centro Social da Vera Cruz

Frequência sala informática

Anual

ATL “Passa por mim no Rossio”

Ateliês Infantis – “Os Direitos da Criança”

23 de Setembro

Núcleo Aveiro Amnistia Internacional

Visita e reunião

07 de Novembro

Técnicos das Casas Municipais da
Juventude de Sta Mª Feira
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3. Programas e Actividades
3.1 Projecto “Oficinas do Saber”
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

Entidade Formadora

Data

Local

Total de
Partic.

Oficina
de
Língua
Gestual
Formação
Inicial
Oficina
de
Língua
Gestual
Formação
Contínua
Oficina
de
Língua
Gestual – Formação
Inicial
Oficina
de
Artes
Plásticas
Oficina
de
Língua
Gestual – Formação
Contínua
Oficina
de
Língua
Gestual – Formação
Inicial
Oficina
de
Artes
Plásticas
Formação Inicial
Igualdade
Oportunidades

em
de

Workshop de Pintura
Workshop de Pintura

AFOMOS – Associação
Formadores Monitores
Surdos Língua Gestual

04, 11, 18 e 25/02 e 04/03,
aos sábados, das 10h às 13h

CMJ

21

AFOMOS

04, 11, 18 e 25/02 e 04/03,
aos Sábados, das 14h30 às
17h30

CMJ

14

Ana Catarina Miranda
Dinis

1, 8, 22 e 29 de Abril e 13 e
20 de Maio, aos Sábados

CMJ

21

Rosângela Larraz

27/05, 3, 17 e 24/06, aos
Sábados, 14h30 às 17h30
02, 05, 07, 09, 12, 14, 19 e
21 de Junho, das 19h00 às
22h00
dias 02, 09, 16 e 30/09, 14,
21 e 28/10 e 04/11,das 10h
às 13h
7, 14, 21 e 28/10 e 04/11,
aos Sábados, das 14h30 às
17h30
4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20,
22, 25, 27 e 29/09 e 2, 4, 9,
11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 e
27/10
05, 12 e 19 de Novembro
09, 16, 23 e 30/11, das
14h30 às 17h00

CMJ

8

CMJ

18

CMJ

22

CMJ

18

CMJ

13

CMJ
CMJ

24
19 jov. port.
deficiência

Ana Catarina Miranda
Dinis
Ana Catarina Miranda
Dinis
Rosângela Larraz
ANJAF

Rosângela Larraz
Rosângela Larraz

TOTAL

178
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3.2 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, com
o Projecto “Férias de Verão 2006”, realizado no período de 03 de Julho a 28 de Agosto, contou
com a participação total de 17 jovens, os quais integraram as equipas de dinamização das
actividades, tendo se procedido à formação, acompanhamento e orientação dos referidos
jovens.
3.3 Projecto “Espaço +”
Utilizando o espaço escola, como forma de rentabilizar as infra-estruturas e recursos
existentes, pretende-se 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.
Neste contexto e, por constituir um dos principais objectivos da Divisão de Juventude,
surgiu o projecto “Espaço +”, o qual pretende desenvolver um conjunto de actividades, dirigidas
a jovens, com idades entre os 10 e os 14 anos, que frequentam a Escola Integrada de Eixo,
dando prioridade aos que, por diversos motivos, não têm oportunidade de integrar projectos de
ocupação de tempos livres.
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.
Em Setembro reiniciaram-se as actividades na referida escola, encontrando-se inscritos
40 jovens.
Os referidos jovens participam num conjunto diversificado de actividades, a saber:
expressão plástica, natação, actividades desportivas, jogos de interior e exterior, Hip-Hop e
Break Dance, dança, visitas e apoio ao estudo.
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Durante o período das férias da Páscoa foi elaborado um programa de actividades
contínuo, no sentido de ocupar saudavelmente os jovens durante o período de 03 a 13 de Abril,
das 09h00 às 17h00, os quais visitaram a Feira de Março, FunCeramic, Parque da Balsa e Parque
Infante D. Pedro e, realizaram actividades desportivas, jogos, informática, capoeira, filmes,
expressão plástica e natação.
Durante o período das férias de Verão foi elaborado um programa de actividades
contínuo, no sentido de ocupar saudavelmente os jovens durante o período de 26 de Junho a 14
de Julho, das 09h00 às 17h00, nomeadamente, jogos tradicionais, jogos de exterior, actividades
desportivas no pavilhão da escola, expressão plástica (máscaras de gesso), visionamento de
filme, actividades no Parque da Balsa e no Parque Municipal de Aveiro, Caça ao Tesouro,
Piscina, actividades na Casa Municipal da Juventude de Aveiro, e visita ao Fórum de Aveiro. Na
semana de 10 a 14 de Julho, os 18 jovens inscritos nestas férias participaram nas actividades
previstas no âmbito do Projecto Campo de Férias "Verão 2006".
Nas férias lectivas do Natal, foi igualmente desenvolvido um programa alternativo de
actividades, nomeadamente: Expressão Plástica (construção de prendas de Natal e postais de
Natal), Jogos de interior e exterior, Desporto, Natação, Visionamento de Filme na CMJ e na
Escola, Visitas à Fábrica da Ciência Viva, à ERSUC e à Quinta "Raiz" em Eixo.

3.3 CONCURSO – “AVEIRO JOVEM CRIADOR 2006”
Realizou-se a 6ª 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 dia 13 de Janeiro de 2007, na sala de Plenário da Assembleia Municipal de
Aveiro (Ex-Capitania), tendo estado patente no Museu da Cidade até dia 11 de Fevereiro de
2007.
Mais se informa que participaram um total de 240 concorrentes, distribuídos da seguinte
forma: 28 concorrentes na área da Arte Digital, 85 na Escrita, 69 na Fotografia e 58
concorrentes na área de Pintura.
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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.
O gráfico seguinte revela a distribuição quantitativa de concorrentes por área:
Concurso "Aveiro Jovem Criador 2006"
Distribuição Participantes

58

85

Pintura
Fotografia
Arte Digital
Escrita

69

28

Por último, salienta-se a visita de 721 pessoas à exposição, cuja distribuição se
apresenta no gráfico seguinte:
N.º Visitantes Exposição

200
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20
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13
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13-25

26-64

Feminino
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>65

3.4 VI ANIVERSÁRIO DA CMJ
A Casa Municipal da Juventude comemorou o seu VI Aniversário nos dias 19, 20 e 21 de
Maio (sexta-feira, Sábado e Domingo), na Estação da Luz, CMJ e Rossio, respectivamente, tendo
prosseguindo os seguintes objectivos: proporcionar diversas actividades com impacto no público
jovem, aliado à criação de espaços de convívio e lazer; 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.
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Neste contexto, foi realizada a festa de Aniversário na Estação da Luz, tendo contando
com a presença de elementos das associações juvenis, entidades locais, jovens que frequentam
as actividades e a CMJ, elementos do executivo, entre outros. Realizaram-se, igualmente, um
Workshop de artes circenses e outro de bateria, na CMJ, no dia 20 de Maio, Sábado.
Das inúmeras actividades previstas para o dia 21 de Maio, no Rossio, só se realizaram
algumas devido às adversas condições climatéricas, nomeadamente, os ateliês, as actividades
desportivas e radicais, capoeira, aula de Combat e a Mostra “Arte Jovem”, a qual consistiu
numa exposição e venda de trabalhos artesanais elaborados por Jovens, Associações e
Instituições do Concelho de Aveiro.
3.5 Projecto “Ciclos Temáticos”
Este Projecto consistiu em promover um conjunto diversificado de iniciativas temáticas,
com a periodicidade mensal, dedicando assim cada mês a uma área específica, como o teatro,
dança, cinema e música. O objectivo principal consiste em envolver activamente os jovens e a
comunidade em geral, bem como, promover a formação de futuros públicos activos e
participativos nas diversas áreas artísticas, estimulando a consciência, motivação e sensibilidade
estética.
No Mês de Março de 2006, dedicado ao Teatro, desenvolveram-se as seguintes
iniciativas:
Actividade

Dinamização

Local

Data

Total
Participantes

Espectáculo de Teatro “Zen e a arte
da keka” Interpretação de Amélia
Videira

Articulação com a
ACAD

Sede da ACAD

11/03, às 21h30

300

Workshop de Teatro

Amélia Videira

Peq Auditório
do C.C.C.Av.

12/03, das 10h às 13h e
14h às 18h
16/03 - “The Theatres of
Ásia: An Introduction”
21/03, “Tambours sur la
Digue”
30/03, “Teatro Oficina
Uzyna Uzona”
06/04, Teatro
Contemporâneo Aveiro

ProjectBar consistiu na projecção de
documentários e filmes relacionados
com a fenomenologia teatral, onde
diversas raízes culturais e
diferenciadas técnicas artísticas
sobressaem
Exposição “Teatro... Uma viagem ao
passado” - Exposição do espólio
cénico, fotográfico e guarda-roupa
dos grupos de Teatro de Aveiro
Tagarelices ao café... Conversa
informal com André Gago sobre
temáticas e percursos na área do
teatro
“Entre Actos”, consistiu numa
Mostra Colectiva em forma de
espectáculo
Mostra de Teatro “Corrida ao Palco”
- pretendeu estimular a participação
e o interesse dos jovens pelo teatro,

Div. Juventude

Bar do Teatro
– Teatro
Aveirense

25
12
10
11
12

Div. Juventude

Museu da
República e
Galeria Paços
do Concelho,

10/03 a 07/04, das
14h00 às 20h00, todos os
dias da semana

315

Div. Juventude

CMJ

24/03, às 22h00

10

ACAD,
CETA,
Stattmiller,
Efémero,
GITA,
Gretua, Semente

CETA

27/03 (Dia Mundial do
Teatro), às 22h00

200

Div. Juventude

Sala Principal
do Teatro
Aveirense

02/04, às 15h30

4 grupos, 60
participantes e
250
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proporcionar a apresentação pública
do trabalho desenvolvido pelas
escolas, associações, grupos
informais nesta área

espectadores

Relativamente ao Mês de Abril dedicado à Dança, a programação contou com as
seguintes actividades:

Actividade

Dinamização

Local

Data

Oficina de Hip Hop

André

Companhia
de Dança de
Aveiro

Div. Juventude

Bar do Teatro
– Teatro
Aveirense

06, 08, 11 e 13/04,
das 14h às 18h e dia
08/04 das 15h às 19h
13/04, 21h45 Mozart Tango de
Maurice Béjart –
Ballet Lausanne
27/04, 21h45 Evidencia de Sylvie
Guillem

ProjectBar - Projecção de
documentários e filmes
relacionados com diversas
criações coreográficas na
área de dança
contemporânea
III Encontro com a Dança demonstração pública nas
diversas áreas da dança,
pelas escolas, ginásios,
associações e grupos
informais de Aveiro
Mostra “Fim-de-semana da
Dança” - Mostra pública de
Dança Clássica,
Contemporânea e Hip Hop
por várias Escolas de Dança
Casting de Hip Hop
Workshop de Dança - Dança
Contemporânea/Improvisaç
ão

Grande
Auditório do
C.C.C.Av.
Colaboração
com a a Escola
de Bailado de
Aveiro

Estaleiro
Teatral

André

CMJ

Sandra Leite

CMJ

23/04, Domingo,
pelas 15h00

Total
Participantes
21

5

Não se realizou

26 grupos
14 entidades
1500 espect.

28, 29, 30/04 e
01/05, às 21h45, nos
dias 28 e 30/04 e
16h30, nos dias 29/04
e 01/05
22/04
06/05, sábado, das
10h30 às 13h e das
14h às 16h30

750
5
8

O Mês de Setembro foi dedicado à Música, tendo sido realizado:
Actividade
Oficina de Percussão

ProjectBar - Projecção
de documentários e
filmes relacionados
com a arte Musical

Dinamização
António Bastos

Div. Juventude

Local
CMJ

Olaria Bar

Data
19, 21, 26, 28, das 19h00 às
22h00, e dia 30/09 das
14h30 às 17h30
11/09, Buena Vista Social
Club, de Win Wenders
18/09, The Filth and the
Fury – Sex Pistols, de Julien
Temple
25/09, Motown - Uma
História, de Paul Justman

Total
Partic
16
30
25
32
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O Mês de Outubro foi dedicado ao Cinema, tendo sido realizadas as seguintes
actividades:
Actividade

ProjectBar - projecção
de Filmes do Festival
de Cinema
“Fantasporto”

Blues Cinema Blues

Dinamização

Div. Juventude em
colaboração com o
Clube dos Galitos

Div. Juventude em
colaboração com a
Associação Cultural
Mercado Negro

Div. Juventude

Ciclo “Comédias
Imperfeitas”

Div. Juventude, em
colaboração com o
Cineclube de Aveiro

“Cine Kusturica”

3.6

Data

Galitos Caffe

11/10, Feebles - Os Terríveis ,
de Peter Jackson
18/10, Teknolust - Desejos
Virtuais, de Lynn Hershmann
Leeson
25/10, Fausto 5.0, de Isidro
Ortiz/Alex Olle

Projecção de Filme ao
Ar Livre

Matinés na Casa Filmes de Culto

Local

Div. Juventude

Div. Juventude, em
colaboração com Ass.
Acad. da Univ. Av.

Mercado Negro

Praça Melo
Freitas,
às 22h00
Grande
Auditório do
C.C.C.Av.,
às 21h45

CMJ, às 18h30

Auditório da
AAUAv,
às 21h45

21/10, De Regresso a Casa, por
Martin Scorsese
22/10, A Alma de um Homem,
por Wim Wenders
28/10, A Caminho de Memphis,
por Richard Pearce
29/10, Aquecido pelo Fogo do
Diabo, Charles Burnett
04/11, Padrinhos e Filhos, por
Mark Levin
05/11, Red, White & Blues, por
Mike Figgis
11/11, Piano Blues, por Clint
Eastwood

Total
Partic.
40
25

20
15
16
12
6
3
3
15

12/11, Lightning in a Bottle, por
Antoine Fuqua

8

14/10 - O Tigre e a Neve, de
Roberto Benigni

40

02/11, Dr. Estranho Amor, de
Stanley Kubrick

30

03/11, O ABC do Amor, de
Woody Allen

26

12/10, Asas do Desejo, de Wim
Wenders
19/10, Blue Velvet, David Lynch

9
12

26/10, Noite na Terra, de Jim
Jarmusch

9

14/11, Tempo dos Ciganos, de
Emir Kusturica

55

15/11, Underground, de Emir
Kusturica

25

Férias na Quinta “Páscoa 2006”

O Campo de Férias “Férias na Quinta – Páscoa 2006” foi realizado em colaboração com a
Associação Regresso à Terra com base no protocolo existente entre esta Autarquia e aquela
entidade, tendo contemplado 25 crianças/jovens com idades compreendidas entre os 06 e os 12
anos.
Especificamente, o Campo de Férias constituiu um espaço de convívio lúdico, desportivo
e cultural, proporcionando as mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto
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não formal. Através da ocupação dos jovens em férias escolares, procurou-se proporcionar um
maior contacto com a natureza, estimulando a participação activa dos jovens. Foi realizado no
período de 03 a 07 de Abril, das 09h00 às 17h00, na Quinta Equestre de Aveiro, tendo sido
desenvolvidas as seguintes actividades: ateliês diversos, jogos, desporto, tratar de animais,
montar a cavalo, 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.
3.7

Projecto “Campo de Férias – Verão 2006”

O “Campo de Férias – Verão 2006” não residencial realizou-se no período de 10 a 14 de
Julho, das 9h00 às 18h00.
Esta iniciativa pretendeu constituir um espaço de convívio lúdico, desportivo e cultural,
proporcionando as mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto não formal,
procurando possibilitar aos jovens o conhecimento mais integrado do Município Aveirense,
estimulando a sua participação, prevenindo comportamentos de risco; potenciar capacidades,
fomentando a auto-estima e valorização pessoal.
Neste contexto, o Projecto consistiu na ocupação de 50 jovens (divididos em 2 grupos de
25), dos 7 aos 13 anos de idade, sendo a Casa Municipal da Juventude o ponto de partida para a
realização das diversas actividades, contando com a parceria da Associação Juvenil Humaniarte.
De entre as actividades programadas destacam-se: a praia, piscina, jogos, actividades
desportivas, visita à reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, Quinta “Crescer a Galope”, entre
outras.
3.8

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”, o qual
constituiu 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 20 jovens dos 13 aos 18 anos,
durante uma semana, de 24 a 28 de Julho, das 9h30m às 18h00m, através da realização de
actividades artísticas, recreativas, desportivas e educativas, no sentido de criar diversos espaços
de convívio que promovam a sensibilização e a participação.
Neste contexto, os jovens participaram em diversas actividades, a saber: visitas a Góis,
Piscina Natural da Lousã, Quinta Crescer a Galope, Praia, piscina de S. Jacinto, visita à Reserva
Natural das Dunas de S. Jacinto, Acantonamento na noite de 27 de Julho, no Centro de
Formação e Escutismo sediado naquela freguesia, entre outras.
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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.
3.9 Campo de Férias “Férias na Quinta – Verão 2006”
À semelhança do Campo de Férias da Páscoa, o “Férias na Quinta – Verão 2006” foi
realizado em colaboração com a Associação Regresso à Terra e destinou-se a 25 crianças/jovens
com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, no período de 28 de Agosto a 01 de
Setembro, das 09h00 às 17h00, na Quinta Pedagógica de Aveiro.
Constituindo um espaço de convívio lúdico, desportivo e cultural, proporcionando as
mais variadas experiências educativas/recreativas num contexto não formal, os jovens puderam
usufruir das seguintes actividades: Equitação, Passeios de Carroça, Passeios de Bicicleta, Jogos
Tradicionais e de Orientação, Campeonatos, Jogos Gigantes, Projecção de Filmes, Cuidar e
Alimentar Animais, Piscina, entre muitas outras...
3.10 “In The House” – Dá um pulo à tua Casa
A Divisão de Juventude desenvolveu um programa de actividades diversas, dirigidas ao
público jovem, realizadas no dia 01 de Julho (Sábado), no espaço da Casa Municipal da
Juventude de Aveiro, no período das 14h00 às 19h00, a saber: Ateliê de Pintura de T-shirt’s - “Tshirt’s com pinta”, Aula de Hip-Hop, Demonstração de Graffitis e actuação do Grupo Musical
N.A.D.
Esta iniciativa pretendeu constituir um espaço de convívio lúdico e formativo,
estimulando e mobilizando os jovens para a sua participação, objectivos que foram
concretizados pela elevada adesão verificada, cerca de 200 participantes.
3.11 “Programa de Animação”, no âmbito do Campeonato de Futebol de Praia de
S. Jacinto “Sport Zone – Beach Soccer”
A Divisão de Juventude, em parceria com várias divisões desta Autarquia, realizou um
conjunto de actividades de animação no âmbito do Campeonato de Futebol de Praia de S.
Jacinto “Sport Zone – Beach Soccer”.
Especificamente,

realizaram-se

diversos

ateliês,

actividades

desportivas,

jogos

tradicionais, jogos gigantes, biblioteca itinerante, entre outras, as quais decorreram no dia 08
do corrente, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, na Marginal daquela Freguesia.
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3.12 Projecto “Combóio Escolhas”
O Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), em parceria com a
Associação Juvemedia levaram a efeito o Projecto “Combóio Escolhas”, no período de 30 de
Julho a 06 de Agosto.
De uma forma geral, o «Combóio Escolhas» visou a promoção da inclusão social de
crianças e jovens provindos de contextos socio-económicos desfavorecidos e problemáticos,
numa lógica de solidariedade e de justiça social.
Neste contexto, foi solicitada a colaboração e apoio desta Autarquia, aquando da sua
passagem pela Cidade de Aveiro, verificada nos dias 30 e 31 de Julho do corrente ano,
nomeadamente, na cedência de balneários para banhos, oferta de almoço e jantar, bem como
programa cultural com vista à participação dos cerca de 150 jovens e 20 monitores, tendo sido
efectuadas visitas ao Ecomuseu da Marinha da Troncalhada, ao percurso Arte Nova, à cidade por
BUGA e à Ria por moliceiro.
3.13 Projecto Jovens@ria, no âmbito do Projecto Sorria – I Jornadas da Ria de
Aveiro
No âmbito do Projecto Sorria – I Jornadas da Ria de Aveiro, o qual consistiu na
realização de um conjunto de iniciativas que aliaram uma vertente de análise e debate de
temas sobre a Ria de Aveiro a uma outra de cariz lúdico e didáctico, a Divisão de Juventude
desenvolveu um programa de actividades diversas, dirigidas ao público jovem, realizadas no
passado dia 16 de Setembro (Sábado), na Praça do Peixe, no período das 21h30 às 23h30, cujo
programa consistiu: Concerto com os NAD, Ateliê de Térérés, Demonstração de Artes Circenses,
Demonstração de graffitis e, por fim, num Concerto com os Beat2Beat.
3.14 Cartão Jovem Municipal
O Cartão Jovem Municipal é uma modalidade de Cartão Jovem Euro<26, que resulta de
uma parceria entre a Movijovem, entidade sob a tutela da Secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto, e os Municípios de todo o país. De referir que em Dezembro de 2005 foi assinado
um Protocolo de Cooperação entre a Movijovem e a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, que faz o enquadramento desta iniciativa.
O Cartão Jovem Municipal tem uma imagem que congrega a imagem do Cartão Jovem
Euro<26 com elementos identificativos do Município.
Todos os jovens residentes no Município, com idade entre os 12 e os 25 anos de idade,
inclusive podem ter o Cartão, beneficiando das seguintes vantagens: as do Cartão Jovem
Euro<26, a nível Nacional e Europeu, as vantagens que o Município decidir atribuir nos seus
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equipamentos e taxas/serviços; e, as vantagens que as entidades angariadas pelo Município
desejem dar a estes portadores do Cartão Jovem Municipal.
Importa, ainda, referir que, a implementação do Cartão Jovem Municipal constitui um
meio privilegiado do Município possibilitar aos jovens do seu Concelho um conjunto alargado de
vantagens, de dimensão concelhia, regional, nacional e inclusivamente europeia, face à sua
filosofia de reciprocidade de vantagens, associando a sua imagem a uma iniciativa de âmbito
europeu, que envolve 40 países.
Neste contexto, a Divisão de Juventude encontra-se a encetar contactos quer com os
serviços desta Autarquia, quer com as empresas municipais, bem como com o tecido empresarial
do concelho no sentido de criar a bolsa de vantagens aos portadores do referido cartão.
Importa referir, ainda, que a assinatura do protocolo está prevista para Maio de 2007,
encontrando-se disponível aos jovens a partir do mês de Julho.
3.15 Portal Jovem
De uma forma geral, o Portal da Juventude irá contemplar uma breve descrição da
Divisão de Juventude, informações sobre a Casa Municipal da Juventude de Aveiro, mapa de
localização, projectos e iniciativas desenvolvidos, agenda dos eventos a realizar, Fórum de
discussão, bem como breve descrição das actividades do movimento associativo, entre outras
informações.
Considera-se, assim, que o Portal da Juventude constituirá uma forma de divulgação e
orientação dos jovens aveirenses, no qual poderão encontrar informações úteis, como sejam os
contactos e equipamentos existentes ao nível do concelho, espaço de discussão, programas e
actividades previstas, entre outras.
Neste momento, o processo encontra-se na recepção de informação por parte das
associações juvenis, bem como a inserção de textos e outros conteúdos pela empresa
responsável pela sua realização.
3.16 Campanha «Dar por um sorriso»
Trata-se de uma Campanha de recolha de Roupa, Brinquedos e Material Escolar,
desenvolvida em articulação com a Divisão de Acção Social e, em parceria com as Instituições do
Concelho.
A referida Campanha decorreu de 13 de Novembro a 11 de Dezembro, na Casa Municipal
da Juventude de Aveiro, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00.
A entrega oficial dos donativos teve lugar no passado dia 14 de Dezembro, pelas 17h00,
na Casa Municipal da Juventude.
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Importa referir que, participaram 12 Instituições do Concelho, abrangendo um total de
cerca de 980 utentes, não tendo sido possível quantificar o número de cidadãos que contribuiu
para a mesma, não obstante, considera-se que as expectativas foram ultrapassadas.
3.17 Projecto «natal.cool», “Férias na Casa – Natal 06”
O Projecto “natal.cool” consistiu na realização de um conjunto de actividades dirigidas
a 20 jovens a partir dos 8 anos de idade, durante o período de férias lectivas, no período de 18 a
21 de Dezembro, das 09h30 às 17h30.
Neste contexto, os jovens participaram em actividades como Hip Hop, Capoeira,
Pintura, Projecção de filme, Ateliês de Acessórios com Pinta, de Máscaras, de construção dos
seus próprios presentes de Natal, entre outras.
Concretamente, pretendeu-se promover 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 sua
participação activa.
4. Projectos em colaboração com outras Divisões da Autarquia
4.1 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.
4.2 Teatro Interactivo – articulação no desenvolvimento desta iniciativa com a Divisão
de Educação, realizada no dia 18 de Maio, no Grande Auditório do Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro.
4.3 Projecto “Animação das Freguesias” - Dia Mundial da Criança – colaboração na
dinamização de actividades em parceria com a Divisão de Acção Cultural, tendo decorrido na
Freguesia de Santa Joana, no passado dia 01 de Junho.
4.4 Europeu de Futebol Sub-21 – integração no grupo de trabalho, nomeadamente, na
programação de actividades a levar a efeito no período de Maio e Junho, bem como dinamização
de voluntários para autocarros da MoveAveiro, no programa de actuações aquando dos jogos em
Aveiro e colaboração na realização da Mostra Desportiva do Concelho de Aveiro, inaugurada a 10
de Junho, no Rossio.
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4.5 Projecto Sénior Mais – colaboração nas diversas iniciativas promovidas no âmbito
do referido Projecto, o qual foi coordenado pela Divisão de Acção Social, através da
dinamização do Ateliê “T’Shirts com Pinta”, como seguidamente se descreve:
Descrição Actividade

Data

“Dia de S. João”, freguesia de S. Jacinto

23 de Junho

“Os Saberes e Sabores de Eixo”, freguesia de Eixo

15 de Julho

“Dia dos Avós”, freguesia de Esgueira

26 de Julho

“Dar vida a Requeixo”, freguesia de Requeixo

13 Setembro

“Cacia: Ontem e Hoje”, freguesia de Cacia

16 Setembro

“Dia Mundial do Turismo” freguesia Vera Cruz

27 Setembro

“Dia Internacional da Alimentação”, em Eirol

16 Outubro

“Dia de S. Martinho”, na freguesia de S. Bernardo

10 Novembro

4.6 Gabinete de Apoio ao Jovem - Preparação na constituição do referido gabinete a
implementar na CMJ, em articulação com a Divisão de Acção Social.
4.7 Candidatura Bandeira Azul – Colaboração através da realização das actividades
abaixo mencionadas, bem como produção de relatórios das mesmas:
Descrição Actividade
Visitas à Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto

Período

N.º Jovens

12, 13 e 28 de

80

Julho
Realização e distribuição de cinzeiros ecológicos na praia

12 e 13 de

60

Julho
Aplicação de inquéritos de sensibilização ambiental

27 de Julho

20

Realização de jogos ambientais

27 de Julho

25

4.8 Iniciativa Europeia “Dia sem Carros!” – Colaboração com a Divisão de Ambiente na
preparação da iniciativa “Dia sem carros”, a qual decorreu no passado dia 22 de Setembro,
nomeadamente, na preparação de implementação de inquéritos de opinião, bem como no
tratamento estatístico da respectiva informação.
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, e coordenado pela
Divisão de Educação, designadamente, na elaboração do «Guia para Agenda 21
Escolar de Aveiro» e pertença a sub-grupo de trabalhos.
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5.2 Programa Aveiro Digital - nomeadamente, participação em reuniões dos
interlocutores dos municípios envolvidos, bem como participação em sessões de divulgação dos
projectos AD em diversas Autarquias. Efectua-se, igualmente, a gestão da cedência de material
promocional (T’shirts, bonés, livros e tapetes de rato) às diversas Divisões da Autarquia e a
entidades externas.
5.3 Tertúlia “Públicos Juvenis para a Cultura” - Colaboração na sua organização,
tendo sido realizada a 08 de Fevereiro, no Bar do Teatro Aveirense, em articulação com esta
entidade.
5.4 “Anime Weekend” – Apoio logístico e divulgação da iniciativa “Anime Weekend”
promovida pelo Parque de Exposições de Aveiro.
5.5 Aniversário das BUGA´s – Colaboração na programação de actividades aquando do
relançamento das BUGA’s, realizado a 01 de Abril, pela MoveAveiro.
5.6 Projecto “Street Museum” - Colaboração e apoio no “Street Museum”, promovido
pelo Museu de Aveiro, aquando o Dia Internacional dos Museus, realizado nos dias 18, 19 e 20 de
Maio.
5.7 “Assembleia Jovem” - Articulação com diversas entidades para viabilizar a
iniciativa no âmbito da A21 Escolar.
5.8 “III Fórum Infanto-Juvenil em Aveiro” - Apoio logístico à organização do Fórum,
no âmbito do Dia da Terra, promovido pela ASPEA, no dia 20 de Abril, no Centro Cultural e de
Congressos de Aveiro.
5.9 Espectáculos Rodrigo Leão e Daniela Mercury - Colaboração na venda de bilhetes
dos espectáculos promovidos pela AveiroExpo, nomeadamente, Rodrigo Leão e Daniela Mercury,
nos dias 24/03 e 25/04, respectivamente.
5.10

“A Mais Bela Bandeira do Mundo” - Colaboração com a Delegação Regional de

Aveiro do IPJ, especificamente, na dinamização de inscrições, a qual foi realizada no dia 20 de
Maio.
5.11

Mini Concerto dos Delfins - Colaboração na divulgação e inscrição de jovens em

situação desfavorecida para assistirem gratuitamente ao mini concerto dos Delfins, realizado no
dia 27 de Maio, no Teatro Aveirense, em articulação com esta entidade.
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5.12 “Aveiro Nacional – A Música Portuguesa e o Futebol Português Juntos” –
Colaboração na Venda de bilhetes da presente iniciativa, tendo actuado João Pedro Pais e Boss
AC, no dia 03 de Junho, no Parque de Exposições de Aveiro.
5.13 «I Encontro de Dança de Cacia» - Colaboração na organização do Encontro,
promovido pela Junta de Freguesia de Cacia, aquando das Festas da Vila, tendo decorrido a 11
de Junho.
5.14 Campo de Férias “CaciaActiva Verão 2006” - Apoio na sua organização,
promovido pela Junta de Freguesia de Cacia durante o mês de Julho.
5.15 Campo de Férias Desportivo - Cooperação como entidade promotora do referido
Campo de Férias, promovido pela Secção de Basquetebol do Clube dos Galitos, realizado
durante o passado mês de Julho
5.16 Campo de Férias “Bué de Fixes” - Cooperação como entidade promotora do
mesmo, promovido pela Cartola do Sábio, em parceria com a EMA, realizado durante o mês de
Agosto.
5.17 Workshop sobre Direitos Humanos - Apoio ao Núcleo de Aveiro da Amnistia
Internacional

com

vista

à

realização

da

Semana

Aveirense

de

Direitos

Humanos,

especificamente, Workshop sobre Direitos Humanos para crianças e jovens, realizado no dia 23
de Setembro, durante todo o dia, na CMJ.
5.18

“Avenida da Arte Contemporânea de Aveiro” - Colaboração com o Teatro

Aveirense e Divisão de Museus e Património Histórico na presente iniciativa, através da
realização de Demonstração de Graffitis, realizada no passado dia 18 de Novembro, a partir das
15h00, em frente à CP.
6. Participação em Acções de Formação, Congressos e outros encontros temáticos
6.1 Estágio - Orientação da estagiária Ana Raquel Conde, no âmbito do Programa de
Estágios Profissionais do IEFP;
6.2

Participação no 8º Encontro Nacional de Associações Juvenis, decorrido em Março,

em Cascais, pela funcionária Arminda Dias de Matos;
6.3

Participação nas Jornadas de Animação Sociocultural, decorridas a 23, 24 e 25 de

Março, em Chaves, pela funcionária Cláudia Salomé Costa;
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6.4

Palestrante nas Jornadas Educativas da Universidade de Aveiro, realizadas no dia

03 de Abril, pela funcionária Cláudia Salomé Costa;
6.5

Participação no Seminário SIADAP, pela funcionária Ana Margarida Silva Oliveira,

promovido pela Liconsultores, no Hotel Meliá Ria Aveiro, no passado dia 19 de Julho, das 15h00h
às 18h30.
6.6

Exame de Competências Básicas em Técnicas da Informação e Comunicação, pela

funcionária Arminda Dias de Matos, promovida pelo Programa Aveiro Digital;
6.7

Participação na Acção de Formação " Diagnóstico Social ", pela funcionária Ana

Margarida Silva Oliveira, promovida pela Fundação Bissaya Barreto, tendo decorrido de 18 a
20 de Setembro, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro;
6.8

Participação no Seminário “SIADAP”, no Museu Marítimo de Ílhavo, no dia 10 de

Outubro, pela funcionária Ana Margarida Silva Oliveira;
6.9

Participação no Mini-fórum “Participação Social – diversidade e convergência”,

promovido pela REAPN em parceria com a Rede Social de Aveiro, no passado dia 17 de Outubro,
na Junta de Freguesia da Vera Cruz;
6.10 Formação em Backoffice, ministrada pela CMAveiro, a 18 de Outubro, pelas
funcionária Arminda Dias de Matos e Cláudia Salomé Costa;
6.11 Participação na Acção de Formação “Técnicas de Condução de Reuniões”, pela
funcionária Cláudia Salomé Costa, ministrada pela Multiaveiro, no período de 23 a 26 de
Outubro;
6.12 Frequência de Acção de Formação “Ética e Deontologia do Serviço Público” pela
funcionária Arminda Dias de Matos, nos dias 30 e 31 de Outubro, promovida pela AMRIA;
6.13 Participação na Acção de Formação “Mediação Social e Comunitária”, pela
funcionária Cláudia Salomé Costa, no período de 04 a 06 de Dezembro, na Biblioteca Municipal
de Aveiro, ministrada pela Fundação Bissaya Barreto.
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7. Conclusão
A CMJ apresenta uma frequência média diária de cerca 30 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.
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, cujo indicador pode ser avaliado pela adesão do número de
jovens às diversas iniciativas levadas a efeito durante o ano de 2006.
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...”

Pág. 263

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Pág. 264

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

6.3 - ACÇÃO SOCIAL
6.3.1. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL
__________________________________________________________________________________
A Acção Social destina-se à protecção dos grupos mais vulneráveis da sociedade, com especial
incidência para as crianças, os idosos e os cidadãos portadores de deficiência, sendo assumida
pelo Estado, designadamente, Autarquias e por Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Decorrente do processo de transferência de atribuições para as Autarquias, a Acção Social
Municipal, tem vindo a assumir competências ao nível da implementação de políticas locais,
visando o combate à pobreza e à exclusão social, numa perspectiva de integração e
racionalização dos recursos existentes, em prol do desenvolvimento social.
A adopção progressiva de instrumentos e metodologias de intervenção social, que permitam o
desenvolvimento de estratégias tendentes à criação de respostas sociais, constitui a prioridade
da Rede Social, devendo integrar as diversas intervenções de âmbito concelhio, congregando e
operacionalizando as mesmas, através dos seus orgãos, ao nível do concelhio, pelo Conselho
Local de Acção Social e ao nível da freguesia, pelas Comissões Sociais de Freguesia, de forma a
contribuir para o desenvolvimento social local.
A intervenção da Divisão de Acção Social desenvolve-se no enquadramento das diversas políticas
sociais, de projectos municipais, e de acordo com as competências e atribuições definidas para
esta unidade orgânica.
No decurso do ano de 2006 foi reforçado o papel dos Conselhos Locais de Acção Social, face à
obrigatoriedade de emissão de pareceres referentes à criação de equipamentos, respostas
sociais e projectos de âmbito concelhio, o que contribuiu para a consolidação da Rede Social e
do trabalho em parceria.
O RIA – Rede de Intervenção de Aveiro, projecto de âmbito concelhio, ao preconizar o
desenvolvimento de um conjunto diversificado de acções destinadas às famílias com
dificuldades de integração social, pressupõe a responsabilização do Conselho de Parceiros ao
nível da prossecução , acompanhamento e avaliação das mesmas.
No âmbito da infância e juventude, o reforço técnico da Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Aveiro, veio perspectivar a melhoria das condições existentes para assegurar o
funcionamento desta estrutura de promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens,
aspecto vital, face ao aumento do número de processos instaurados no ano em apreciação.
Através do Projecto Viver a Idade, foram promovidas, um conjunto de iniciativas de cariz sócio
cultural e recreativo destinadas à população idosa, dimensão a valorizar devido à tendência do
envelhecimento e da maior vulnerabilidade da mesma. Também, a intervenção social junto de
grupos específicos da população, nomeadamente, arrumadores de automóveis e população de
etnia cigana foi prosseguida, privilegiando o trabalho em parceria, no âmbito do Projecto Agir
para Inserir e do Projecto Novas Sendas.
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Numa perspectiva de apoio às IPSS, salienta-se a auscultação das necessidades e disponibilização
de apoio técnico, logístico e financeiro por parte da Câmara Municipal, visando contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pela rede de equipamentos sociais, à população
concelhia.
Apresentam-se em seguida, as actividades desenvolvidas pela Divisão de Acção Social pelas
diversas áreas de intervenção:
I. REDE SOCIAL
A Rede Social criada no território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97
materializa-se 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 de Aveiro, 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. Aveiro integrou a fase experimental que abrangeu 41 concelhos piloto em 2000,
tendo ocorrido as primeiras iniciativas no concelho de Aveiro, com a constituição de 2 CSF –
Comissões Sociais de Freguesia de São Bernardo e da Glória, em 1998.
A constituição do CLAS, e consequentemente da Rede Social de Aveiro, realizou-se em 2000,
sendo actualmente a coordenação deste processo da responsabilidade da Divisão de Acção Social
da Câmara Municipal de Aveiro.
- Acções de Implementação e Consolidação
É de destacar em 2006, o importante passo dado para a consolidação da Rede Social, através
publicação do Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho, que veio regulamentar a Rede Social
(R.S.), consagrando os seus princípios, inclusão de um novo princípio – Igualdade de Género,
finalidades e objectivos, bem como a constituição, funcionamento e competência dos seus
órgãos (CLAS, NE – Núcleo Executivo e CSF). Em suma, veio promover e reforçar o papel da R.S
ao nível nacional, investindo numa gestão local e participada, consolidando práticas,
procedimentos e formas de actuação já instituídas no âmbito da implementação e
desenvolvimento das Redes Sociais locais.
Ao nível da articulação das várias políticas sociais, assume importância no processo de
consolidação da Rede Social, que, no âmbito das condições de acesso ao PARES - Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, se tenha definido a obrigatoriedade de emissão
de pareceres dos Conselhos Locais de Acção Social, relevando o seu papel no processo de
planeamento de equipamentos e respostas sociais ao nível concelhio. É de referir o significativo
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aumento do número de Pareceres Técnicos elaborados, de 7 em 2005, para 37 em 2006, o
que demonstra o passo importante dado no caminho da consolidação da Rede Social.
Dando prossecução às acções de sensibilização desenvolvidas pela equipa técnica da Rede
Social, a dinamização das Comissões Sociais de Freguesia constituiu durante este período em
análise, um dos enfoques principais da sua intervenção. Tal opção assenta na convicção de que
somente com um trabalho efectivo em rede entre as diversas instituições da própria
freguesia/concelho, se poderão potencializar eficazmente os recursos existentes, bem como
criar as bases de sustentação do diagnóstico social e de uma consequente intervenção social
concelhia mais concertada e eficaz. De salientar, ainda, o Apoio Técnico a projectos e à
organização de iniciativas de âmbito social local.
Sendo assim, e de modo mais sistematizado, em 2006 foram desenvolvidas as seguintes
actividades:
1. Sistema de Informação - Constituído pelo Site, Painel Indicadores, Boletim Rede Activa,
Base Dados dos CLAS, tem como objectivo a actualização e divulgação de informação.
- Criação e manutenção dos conteúdos do SITE da Rede Social de Aveiro www.cm-aveiro.pt/cmaveiro/redesocial;
- Criação de Grelhas de Recolha de Informação para a actualização do Painel de Indicadores;
- Manutenção do PI – Painel de Indicadores (actualização dos indicadores, nomeadamente nas
áreas da educação, emprego e Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Aveiro).
- Boletim Rede Activa: Este boletim tem como objectivo, 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.
-Articulação com o Designer da Câmara e com a Gráfica, no sentido de ultimar a preparação e
reprodução da edição n.º 1 do Boletim e posterior distribuição pelo CLAS, em Janeiro;
-Distribuição pelos parceiros do CLAS e Autarquias/Redes Sociais a nível nacional, Fevereiro;
-Elaboração de conteúdos e compilação de informação para a edição n.º 2 do Boletim
Informativo da Rede Social de Aveiro, nomeadamente através de solicitação de informações, no
âmbito das Comissões Sociais de Freguesia e Projectos de Intervenção Social existentes ao nível
do concelho de Aveiro (RIA, Pedras Vivas, Mais Cidadão e Pedras Vivas) Novembro;
- Base de Dados do CLAS: Sistematização e actualização de informação destinada ao
preenchimento da Base de Dados do CLAS, disponibilizada pela Rede Social nacional,
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nomeadamente, ao nível das Respostas Sociais, Serviços de Atendimento e Projectos de
Intervenção Social Concelhios.
2. Dinamização das CSF – Comissões Sociais de Freguesia
As Comissões Sociais de Freguesia constituem-se como espaços de interlocução das várias
entidades 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.

Presentemente,

estão

constituídas

11

Comissões

Sociais

de

Freguesia,

nomeadamente, São Bernardo, Glória, Esgueira, Santa Joana, Eixo, Nossa Sr.ª de Fátima, Cacia,
Requeixo, S. Jacinto, Aradas e Vera Cruz, tendo esta última sido criada no ano de 2006.
No âmbito das CSF, foram realizadas 41 reuniões, com os seguintes objectivos:
REUNIÃO

DATA/LOCAL

OBJECTIVO

CSF CACIA
Núcleo Executivo

Grupo Temático da
Toxicodependência

03/01/2006
05/01/2006
07/02/2006
(Junta Freguesia Cacia)

30/01/2006

Análise Integrada dos processos de intervenção
social da freguesia e elaboração do Plano de
Acção 2006

Ponto situação das actividades do Plano de
Acção 2006

Núcleo Executivo

21/02/2006
(Junta Freguesia Cacia)

Preparação Campos Férias/OTL e Ocupação de
Tempos Livres para 2006

Núcleo Executivo

03/03/2006
(Junta Freguesia Cacia)

Definição estratégias de intervenção em rede

Grupo Temático da
Toxicodependência

28/04/2006

Núcleo Executivo

20/06/2006
(Junta Freguesia Cacia)

Presidente Junta
Freguesia

14/11/2006

Definição da coordenação deste grupo de
trabalho, e das estratégias a implementar
doravante
Apresentação das conclusões do estudo de
caracterização realizado pelo Projecto “Pedras
Vivas” referente às situações individuais e/ou
familiares apoiadas pelas instituições locais, no
sentido de inventariar eventuais sobreposições
de atendimento e apoio sócio-económico
Dinamização e incentivo à definição de
estratégias da CSF para 2007, face à nova
legislação da Rede Social e à necessária
reformulação do Regulamento Interno da CSF

CSF GLÓRIA
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Executivo Junta
Freguesia

09/01/2006
(Junta Freguesia Glória)

Preparação da activação da CSF Glória

Plenário

28/03/2006
(Junta Freguesia Glória)

Apresentação das actividades desenvolvidas
pelas diversas entidades, auscultação sobre a
pertinência de constituição da CSF; Eleição do
Núcleo Executivo da CSF; Análise e reflexão
conjunta sobre as forças e fraquezas da
freguesia

Núcleo Executivo

10/04/2006
(Junta Freguesia Glória)

Apresentação da proposta de elaboração por
parte das Florinhas do Vouga de um Projecto
“Ponto de Contacto”, destinado a minimizar os
riscos
decorrentes
do
consumo
de
estupefacientes, em parceria com a CSF Vera
Cruz

Executivo da Junta
Freguesia

26/10/2006

Dinamização e incentivo à definição de
estratégias da CSF para 2007, face à nova
legislação da Rede Social e à necessária
reformulação do Regulamento Interno da CSF

Plenário

27/11/2006

Dinamização da CSF; actualização Regulamento
Interno e re-constituição do Núcleo Executivo da
CSF; Análise e debate sobre as potencialidades e
vulnerabilidades da freguesia

CSF S.JACINTO
Núcleo Executivo

06/01/2006
(Junta Freguesia São
Jacinto)

Elaboração Plano Acção 2006

Plenário

24/02/2006
(Junta Freguesia São
Jacinto)

Preparação dos Campos de Férias

CSF ARADAS
Núcleo Executivo

11/01/2006
(Associação Solidariedade
Social Casa Mãe de Aradas)
31/01/2006
(Centro Comercial Glicínias)
14/02/2006
(Junta Freguesia Aradas)

03/03/2006
14/03/2006
(Junta Freguesia Aradas)

Análise Integrada dos processos de intervenção
social da freguesia e elaboração do Plano de
Acção 2006

Elaboração do Regulamento Interno da CSF;
continuação da organização do Banco de
Voluntariado e do Campo de Férias

Organização de Campos Férias OTL – Ocupação
Tempos Livres
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CSF VERA CRUZ
Presidente Junta
Freguesia e
parceiros

17/01/2006
(Junta Freguesia Vera Cruz)
03/02/2006
(Centro Cultural e
Congressos)

Preparação da reunião a realizar com todos os
parceiros da freguesia, para eventual
constituição da CSF da Vera Cruz

07/02/2006
(Junta Freguesia Vera Cruz)
Plenário

16/03/2006

Núcleo Executivo

30/03/2006
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Grupo Técnicos/
NE

12/04/2006
(Junta Freguesia Vera Cruz)

Constituição da CSF; Análise e debate sobre as
potencialidades e vulnerabilidades da freguesia;
Eleição do Núcleo Executivo da CSF
Elaboração de propostas para o Plano de Acção,
nomeadamente através da elaboração de um
projecto de intervenção social (Projecto
ComTacto), em articulação com as Florinhas do
Vouga e a CSF Glória

Preparação do projecto acima mencionado

28/04/2006
Plenário

04/05/2006

Apresentação ao plenário do referido projecto

Grupo Técnicos/
NE

25/05/2006

Visita às instalações do Mercado do Peixe com
as várias entidades envolvidas no projecto,
tendo em vista perspectivar as possibilidades de
adequação do espaço para a referida iniciativa

Núcleo Executivo

30/05/2006

Reunião com os Representantes da Associação
de Proprietários de Bares e proprietários não
associados da zona da Praça do Peixe para
apresentação dos objectivos e metodologias do
projecto já mencionado

Núcleo Executivo

02/06/2006

Apresentação dos objectivos e metodologias do
Projecto “ComTacto” e estabelecimento de
parceria
(participação da Associação Estudantes da
Universidade de Aveiro)

19/07/2006

Presidente Junta
Freguesia

09/06/2006

Reunião com 2 técnicos da CMA no sentido de
obter parecer quanto à viabilidade de criação
de estrutura amovível destinada a apoiar as
actividades do projecto “ComTacto”, cuja
instalação se perspectiva para a Praça do Peixe

Presidente Junta
Freguesia

08/09/2006

Dinamização e incentivo à definição de
estratégias da CSF para 2007, face à nova
legislação da Rede Social e à necessária
reformulação do Regulamento Interno da CSF
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CSF REQUEIXO
Presidente Junta
Freguesia

17/02/2006
(Junta Freguesia Requeixo)

Sensibilização para a reactivação da CSF,
nomeadamente através da eleição do seu
Núcleo Executivo

16/02/2006
(Junta Freguesia Esgueira)

Preparação da reactivação da CSF

18/12/2006 às 10h00
(Junta Freguesia Esgueira)

Sensibilização para o retomar do trabalho da
CSF Esgueira e ponto de situação actual da CSF

CSF ESGUEIRA
Presidente Junta
Freguesia

CSF
S.BERNARDO
Presidente Junta
Freguesia

Plenário

11/09/2006
(Junta Freguesia S.Bernardo)

04/12/2006 às 21h30
(Junta Freguesia S.
Bernardo)

Dinamização e incentivo à definição de
estratégias da CSF para 2007, face à nova
legislação da Rede Social e à necessária
reformulação do Regulamento Interno da CSF
Competências da CSF à luz do D.L. n.º 115/2006
de 14 de Junho; contributo de cada instituição
para o Retrato Social da Freguesia; debate sobre
os problemas sociais e recursos existentes na
freguesia

CSF
N.SRA.FÁTIMA
Executivo Junta
Freguesia

Dinamização e incentivo à definição de
estratégias da CSF para 2007, face à nova
legislação da Rede Social e à necessária
reformulação do Regulamento Interno da CSF

02/11/2006

Sistematizando a informação apresentada, apresenta-se o quadro abaixo com a frequência
mensal dessas reuniões por CSF.

Dezembro

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

1

-

9

Esgueira

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Glória

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

5

N.Sra.Fátima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Total

-

-

Outubro

-

1

Setembro

-

1

Agosto

2

2

Julho

1

3

Junho

Março

2

Cacia

Maio

Fevereiro

Aradas

FREGUESIAS

Abril

Janeiro

Novembro

Frequência de Reuniões Formais com CSF - Comissões Sociais de Freguesia
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Requeixo

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

São Bernardo

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

São Jacinto

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Vera Cruz

1

2

2

2

3

2

1

-

1

-

-

-

14

TOTAL

8

8

6

4

3

3

1

-

2

1

3

2

41

O processo de dinamização das CSF está intrinsecamente ligado à sensibilização e mobilização
dos Presidentes de Junta para a necessidade de implementação destas estruturas ao nível local
da freguesia, enquanto órgãos da Rede Social. Neste âmbito, e no total das 41 reuniões, 10
destas reuniões foram realizadas com os Presidentes e/ou Executivo das Juntas de Freguesia.
Estas reuniões constituem espaços privilegiados de incentivo às dinâmicas das CSF, na medida
em que é através da sensibilização do poder local, que se mobiliza e capacita para uma
verdadeira adesão às mesmas.
É de realçar, a acção de sensibilização realizada pela Coordenação da Rede Social de Aveiro no
dia 06/12/2006, pelas 18h00, na Junta de Freguesia de Requeixo, no âmbito da reunião mensal
das freguesias promovida pelo executivo camarário, onde estiveram presentes 13 Presidentes
das Juntas de Freguesia, tendo sido realizada uma apresentação da Rede Social de Aveiro e uma
síntese

do

novo

enquadramento

legal,

bem

como

uma

abordagem

dos

principais

constrangimentos e virtualidades do trabalho em rede, na perspectiva das Comissões Sociais de
Freguesia.
3. Núcleo Executivo do CLAS – Conselho Local de Acção Social
O Núcleo Executivo (N.E.) do CLAS visa operacionalizar, de uma forma geral, todas as iniciativas
da Rede Social de Aveiro. 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 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, no decorrer do ano 2006, 17 reuniões com as seguintes ordens de trabalho:
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DATA

16/01/2006

06/02/2006

08/05/2006
16/05/2006
22/05/2006

20/06/2006

22/06/2006

03/07/2006
05/07/2006
06/07/2006

20/07/2006

OBJECTIVO
Esclarecimentos sobre o Projecto MULTIPLICAR promovido pela REAPN
(Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Núcleo de Aveiro) e selecção
do Grupo Alvo para o desenvolvimento de um Projecto pela Rede
Social de Aveiro, para utilização da Plataforma CIARIS – Centro
Informático de Aprendizagem e Recursos para a Inclusão Social
Preparação da Reunião do CLAS do dia 15 de Fevereiro: Projecto
“Agir para Inserir”/Projecto na Rede Social de Aveiro para a
utilização da Plataforma CIARIS; 4 Pareceres do Pré-Escolar; Balanço
das Actividades 2005; Plano Acção 2006
Definição e análise de critérios para a elaboração dos pareceres
técnicos pelo CLAS, no âmbito das candidaturas apresentadas pelas
instituições concelhias ao PARES – Programa de Alargamento das Rede
de Equipamentos Sociais, criado através da Portaria n.º 426/2006 de
2 de Maio e regulamentado pelo Despacho n.º 10516/2006 (2ª série)
de 11/05/06
Reunião com a representante da CEA – Coordenação Educativa de
Aveiro e com a Chefe Divisão Educação da CMA, para análise dos
pedidos de pareceres pendentes no âmbito do Pré Escolar (Santa Casa
Misericórdia, Jardim da Lola e CIAQ)
Apresentação aos elementos do N.E., de uma Síntese da Sessão
Temática Inter-Clas realizada em Coimbra, a 5 de Junho e análise da
emissão de Pareceres Técnicos no âmbito do Pré-Escolar das
seguintes instituições: Santa Casa de Misericórdia (Cacia e Esgueira),
Jardim da Lola e CIAQ – Centro de Infância Arte e Qualidade
Reuniões destinadas à análise e aplicação da respectiva grelha de
critérios a cada uma das 30 candidaturas apresentadas pelas 14
instituições concelhias ao PARES – Programa de Alargamento das Rede
de Equipamentos Sociais
Reunião destinada à análise e aplicação da respectiva grelha de
critérios de modo a preparar a Reunião de CLAS, para emissão do
Parecer Técnico respeitante ao alargamento da valência de Préescolar do CIAQ – Centro de Infância Arte e Qualidade;
Actualização e sistematização da informação referente à taxa de
cobertura da valência de Pré-Escolar na freguesia da Glória, com o
objectivo de preparar os dados para elaboração de Parecer Técnico
do CLAS, no âmbito da proposta de alargamento apresentada pelo
CIAQ – Centro Infância Arte e Qualidade

24/07/2006

Reunião com representantes do CIAQ – Centro Infância Arte e
Qualidade

07/09/2006
12/09/2006

Análise e debate sobre as principais alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei 115/2006 de 14 de Junho e apresentação de sugestões
para integração no Regulamento Interno do CLAS de Aveiro, bem
como análise e priorização das acções definidas no Plano de Acção
2006

06/10/2006

Preparação da Emissão de Pareceres Técnicos no âmbito das
candidaturas ao Programa Escolhas apresentadas pela ASAS –
Associação de Solidariedade e Acção Social de Santa Joana (Projecto
Cruzar Encontros) e pelo CSPVC – Centro Social e Paroquial da Vera
Cruz (Projecto ImigrArte)
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12/10/2006

30/11/2006

Reunião com representantes das instituições ASAS e CSPVC, para
prestar esclarecimentos em relação às candidaturas apresentadas ao
Programa Escolhas
Análise e operacionalização de algumas acções do Plano de Acção
2006, nomeadamente, a próxima edição do Boletim Rede Activa e
realização de workshops técnicos no âmbito da operacionalização do
PDS concelhio

4. Plenários do CLAS – Conselho Local de Acção Social
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.
Presentemente, o CLAS é constituído por 92 entidades, públicas e privadas, entre as quais,
Serviços Públicos, IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, ONG’s, Associações,
etc.
Em 2006 foram realizados 5 Plenários, com a seguinte ordem de trabalhos:

DATA

15/02/06

11/07/06

14/07/06

OBJECTIVO
Eleição do Secretário e Suplente do CLAS;
Síntese da Actividade desenvolvida pelo CLAS em 2005;
Apresentação do Micro-Projecto da Rede Social de Aveiro, no
âmbito do Projecto Multiplicar, promovido pela Rede Europeia AntiPobreza (REAPN/Portugal);
Emissão de 4 Pareceres Técnicos do CLAS, relativamente ao
alargamento das respostas de Educação Pré-Escolar, da Santa Casa
da Misericórdia de Aveiro (Cacia), Centro Social de Azurva (Eixo) e
Centro de Acolhimento de Emergência Infantil de Aveiro (CAEI) da
Cáritas Diocesana de Aveiro (Santa Joana), e criação desta valência
no Jardim da Lola (Eixo)
Apresentação do Modelo 3 – Grelha de critérios, a considerar na
análise técnica para a emissão de pareceres ao PARES – Programa
Alargamento Rede Equipamentos Sociais;
Apresentação, debate e aprovação dos 30 pareceres relativamente
às Candidaturas apresentadas ao PARES, pelas seguintes IPSS;
APPACDM; Associação Melhoramentos Eixo; Associação Solidariedade
Casa Mãe Aradas; CSCDA 513; Centro Comunitário Vera Cruz; Centro
Social Paroquial N.ª Sr.ª Fátima; Centro Social Sta. Eulália Eirol;
Centro Social Paroquial Sto. André Esgueira; Centro Social Sta. Joana
Princesa; Florinhas do Vouga; Fundação CESDA; Patronato N.ª Sr.ª
Fátima e Sta. Casa Misericórdia Aveiro
Reunião Extraordinária do CLAS – Fundação CESDA, esclarecimento
relevantes quanto à mesma, dado tratar-se, segundo a referida
Instituição, de “remodelação e o aumento da capacidade de 48
para 60 utentes e não a criação de mais 50 vagas”
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25/07/06

Emissão de Parecer Técnico do CLAS, relativamente ao
alargamento da resposta de Educação Pré-Escolar do Centro de
Infância Arte e Qualidade

18/10/06

Apresentação, debate e aprovação dos pareceres relativamente às
candidaturas apresentadas ao Programa Escolhas, pelas seguintes
IPSS concelhias: ASAS e Centro Social Paroquial Vera Cruz

5. Reuniões do GTT - Grupos de Trabalho Temático do CLAS
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 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 na sua
totalidade por cerca 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.
Neste âmbito foram realizadas as seguintes reuniões:
- Projecto Pedras Vivas, Projecto SAISS e Segurança Social, para apresentação das bases de
dados criadas e partilha de informação tendo em vista a criação de uma base de dados de
âmbito concelhio, realizada a 8 de Março, no CCCA.
- Articulação com o Projecto Novas Sendas, no âmbito da realização de um inquérito por
questionário referente à população de etnia cigana residente em acampamentos do concelho.
- Reunião com a equipa técnica do Projecto Novas Sendas, no dia 15 de Novembro, de modo a
retomar o trabalho do Grupo Temático das Minorias Culturais/Etnia Cigana, com o objectivo de
analisar o Painel de indicadores referente à população de etnia cigana residente no concelho,
tendo em vista a elaboração do respectivo diagnóstico social.
- Levantamento de informação necessária junto dos parceiros da Rede Social, de acordo com as
áreas e respectivos indicadores a analisar.
6. Apoio às Parcerias – divulgação de informação e apoio técnico
Prosseguindo o seu trabalho de consolidação de parcerias em prol do desenvolvimento social
local, criando sinergias e promovendo o trabalho em rede, a Rede Social através da
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disponibilização de informação e prestação de apoio técnico às parcerias, contribuiu para a
elaboração dos processos de candidatura de várias instituições locais a programas e projectos
financiados.
- Divulgação pelos parceiros da Rede Social de abertura das candidaturas a diversas fontes
de financiamento de Programas/Projectos de interesse social:
-Programa Escolhas: respectivo link http://candidatura.programaescolhas.pt/, Regulamento,
Formulário e Documentação de apoio; POEFDS: Tipologia de Projecto 4.2.5. – Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC); 2007: Ano Europeu da Igualdade de
Oportunidades para Todos – Rumo a uma Sociedade Justa e da criação e desenvolvimento da
Estrutura

de

Missão,

sugerindo a

consulta

do

link

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10314.htm;
Participação na Sessão Esclarecimento prestada pela equipa do Programa Escolhas realizada no
IPJ de Aveiro no dia 8 de Setembro e promoção pela Rede Social de uma reunião, no dia 15 de
Setembro, com as Instituições do concelho de modo a aferir as potenciais candidaturas das
mesmas ao Escolhas, procurando convergir sinergias e esforços de parceria e maximização de
recursos nessas mesmas candidaturas;
- PIF – Programa de Intervenção Focalizada: programa criado ao abrigo da Portaria n.º
1089/2006 de 11 de Outubro do Ministério da Saúde publicada em Diário da República, 1.º Série
- N.º 196 de 11 de Outubro de 2006, que em termos globais visa criar condições para o
desenvolvimento de projectos na área da prevenção das toxicodependências, baseados em
evidência científica, que procurem dar resposta às problemáticas de grupos específicos (...)."
Beneficiarão de apoio financeiro estatal, os projectos a desenvolver por entidades privadas sem
fins lucrativos, com duração não superior a dois anos, que venham a ser seleccionados pelo
Instituto da Droga e da Toxicodependência.
- Abertura de candidaturas à 2.ª fase do PARES – Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais, através do Despacho n.º 944/2007 publicado em Diário da República, 2.ª
Série - N.º 13 de 18 de Janeiro de 2007.
- Apoio Técnico:
- Elaboração e desenvolvimento de 1 Módulo da Acção de Formação da Divisão de Habitação
Social Educar Pr’habitar – Vivências e Boas Práticas Domésticas: Realização do Módulo
Desenvolvimento Pessoal e Social – O Papel da Mulher na Sociedade desde a Revolução
Industrial, a 4 de Janeiro de 2006, no GIL da Urbanização de Santiago.
- Reunião com a IPSS Florinhas do Vouga para elaboração do recurso da decisão de reprovação
do Projecto GARE no âmbito do PROGRIDE Medida 2, a 12 de Janeiro de 2006, no CCCA.
- Reunião com a REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, com a Técnica Responsável da REAPN Dra.
Paula Cruz, para apresentação do Projecto MULTIPLICAR e proposta de desenvolvimento de um
Projecto na Rede Social de Aveiro que visa a utilização da Plataforma CIARIS – Centro
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Informático de Aprendizagem e Recursos para a Inclusão Social, a 3 de Janeiro de 2006 na
Delegação do Porto.
- Reunião com o Projecto Pedras Vivas para definição de estratégias de intervenção na
Freguesia de Cacia, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento da acção do Gabinete de
Intervenção Comunitária, realizada no dia 15 de Março no Centro Cultural de Congressos.
- Reunião com o Projecto RIA para definição de estratégias de articulação no âmbito das acções
comuns, nomeadamente, apoio à criação de voluntariado, dinamização dos quiosques, nas
freguesias e de criação de uma base de dados, realizada no dia 1 de Março, na sede do referido
Projecto.
- Articulação com o Projecto “Gerar Oportunidades”, promovido pelo GRAAL- Coimbra, no
sentido de promover a realização de Acção de Formação no âmbito da Igualdade de
Oportunidades entre Homens e Mulheres, a qual foi realizada nos dias 23 e 24 de Fevereiro, nas
instalações do Núcleo de Aveiro da REAPN e contou com a participação de 17 formandos.
- Participação na reunião realizada no Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro com os
representantes da Associação Comunitária de Solidariedade Social da Freguesia de Requeixo,
para obtenção de informação relativamente aos procedimentos e formalização de pedido de
financiamento para a construção de um equipamento social com as valências de Creche, Centro
de Dia e SAD, na referida freguesia, a qual se realizou no dia 21 de Abril.
- Participação na reunião promovida pelo Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN/Portugal
destinada à apresentação de um breve enquadramento da actividade desenvolvida pela Cáritas
Diocesana de Aveiro e de propostas de temáticas a abordar no âmbito do mini-fórum concelhio,
a qual se realizou nas instalações da Cáritas Diocesana de Aveiro, no dia 31 de Maio.
- Programa Escolhas: Participação na Sessão de Apresentação Pública do Programa Escolhas,
realizada no Auditório do IPJ de Aveiro, no dia 8 de Setembro.
- Projecto RIA: Reunião realizada no dia 14 de Setembro, para definição de estratégias no
âmbito das Acções do Projecto, que exigem a colaboração da Rede Social, nomeadamente:
Acção 3 - Diagnóstico das Famílias em Risco; Acção 4 – Quiosques nas Juntas de Freguesia; Acção
6 – Guia de Recursos; Acção 20, 21 e 22 – Voluntariado; Participação da Rede Social na Reunião
de Conselho de Parceiros do Projecto RIA no dia 29 de Setembro realizada na Junta de Freguesia
de Requeixo;
- Projecto ComTacto, no âmbito da CSF da Vera Cruz: reunião realizada no dia 21 de Setembro
na Junta de Freguesia da Vera Cruz, no qual a CMA/Rede Social surge como parceira neste
projecto;
- Programa PIF – Programa Intervenção Focalizada: Após abertura das candidaturas a este
programa, registou-se a participação nas reuniões nos dias 4, 13, 16, 22, 23 e 24, 27 e 28 de
Novembro para adaptação do Projecto ComTacto à candidatura ao PIF; Também no âmbito da
proposta de candidatura a apresentar pelas Florinhas do Vouga/CSF Glória ao PIF, foi realizada
uma reunião de apoio técnico no dia 28 de Novembro.
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- Feira Social e da Sáude: várias reuniões de trabalho da comissão organizadora (Acção Social,
Habitação Social, Saúde e Aveiro Expo) da feira nos dias 3, 8, 21 de Novembro e 12 de Dezembro
no Parque de Exposições da Aveiro Expo; reuniões de trabalho com a Divisão de Habitação Social
nos dias 27 e 28 Dezembro 2006.
- PORI: Programa Operacional de Respostas Integradas – reunião de trabalho promovida pelo
IDT no dia 17 de Novembro, destinada à obtenção de apoio e dos contributos dos técnicos com
conhecimentos das realidades locais de modo a operacionalizar a Identificação e Caracterização
dos Territórios que no âmbito deste programa virão a ser alvo de intervenção; reunião de
trabalho com equipa das Florinhas do Vouga no dia 23 de Novembro para conclusão do referido
trabalho de caracterização das necessidades concelhias.
7. Emissão de Pareceres Técnicos do CLAS
Elaboração de documentos de apoio à Emissão de Pareceres Técnicos 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.
Tendo em vista a emissão de vários Pareceres Técnicos, foram realizadas as seguintes reuniões e
diligências:
- 1 Reunião com a Divisão de Educação da CMA para discussão sobre o alargamento de 4
respostas de Educação Pré-Escolar (CAEIA da Cáritas Diocesana de Aveiro, CS de Azurva,
Jardim da Lola e Santa Casa da Misericórdia de Aveiro), a 23 de Janeiro de 2006, no CCCA.
- No dia 2 de Fevereiro de 2006, a Coordenação da Rede Social de Aveiro conjuntamente com a
Divisão de Educação da CMA realizaram visitas às instalações e reuniram com os respectivos
responsáveis, nomeadamente, do CAEIA da Cáritas Diocesana de Aveiro, do Centro Social de
Azurva e do Jardim da Lola, no sentido de conhecer e esclarecer dúvidas relacionadas com o
alargamento das respectivas respostas de Educação Pré-Escolar.
- Realização de diligências tendo em vista a reformulação de dois pareceres técnicos,
designadamente, sobre a criação de respostas de Pré-Escolar do Jardim da Lola e da Santa Casa
da Misericórdia de Aveiro.
- Actualização e sistematização da informação referente às taxas de cobertura das várias
respostas sociais por freguesia com o objectivo de preparar os dados para a elaboração de
pareceres técnicos do CLAS, no âmbito das candidaturas apresentadas pelas IPSS concelhias ao
PARES.
Elaboração de 37 Pareceres Técnicos:

Pág. 278

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

- 4 Pareceres Técnicos para alargamento das respostas de Educação Pré-Escolar: Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro (Cacia), Centro Social de Azurva (Eixo) e Centro Acolhimento Emergência
Infantil de Aveiro (CAEIA) da Cáritas Diocesana de Aveiro (Santa Joana) e criação desta valência
pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (Cacia) e pelo Jardim da Lola (Eixo).
- 30 Pareceres Técnicos no âmbito do PARES – Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais, apresentadas pelas seguintes IPSS concelhias às seguintes valências:

N.º
1
2
3
4

Nome das Instituições
APPACDM
Associação de Melhoramentos de Eixo
Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de
Aradas
C.S.C.D.A. 513

5
6
7
8
9
10

Centro Comunitário da Vera Cruz
Centro Social Paroquial da Vera Cruz
Centro Social Paroquial de Nª Srª de Fátima
Centro Social Paroquial Stª Eulália de Eirol
Centro Social Paroquial Stº André de Esgueira
Centro Social Santa Joana Princesa

11
12
13
14

Florinhas do Vouga
Fundação CESDA
Patronato de Nossa Srª de Fátima, Polo II
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro

Respostas Sociais
CAO e Lar Residencial
Lar de Idosos
Creche, Centro de Dia e SAD
Creche, Lar de Idosos e Centro de
Dia
Lar de Idosos
Creche
Creche, Centro de Dia e SAD
Creche, Centro de Dia e SAD
Creche
Creche, Lar de Idosos, Centro de Dia
e SAD
Creche
Creche e Lar de Idosos
Centro de Dia e SAD
Creche, Lar de Idosos e Centro de
Dia

- 1 Parecer Técnico relativamente ao alargamento da valência de Pré-Escolar do CIAQ – Centro
de Infância Arte e Qualidade
- 2 Pareceres Técnicos no âmbito das candidaturas ao Programa Escolhas, apresentadas pela
ASAS – Associação de Solidariedade e Acção Social de Santa Joana (Projecto Cruzar Encontros) e
pelo CSPVC – Centro Social e Paroquial da Vera Cruz (Projecto ImigrArte)
No âmbito da 1.ª fase do Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais, o concelho de Aveiro foi contemplado com a aprovação das seguintes
candidaturas:


Centro Social Cultural e Desportivo do Pessoal da Segurança Social e Saúde do Distrito

de Aveiro (C.S.C.D.A. 513) - criação de novos lugares nas seguintes respostas sociais: Creche
(33), Lar Idosos (60) e Centro de Dia (60)


Centro Social Paroquial da Vera Cruz: criação de 66 novos lugares em Creche



Centro Social Paroquial Santo André de Esgueira: criação de 41 novos lugares em

Creche


Centro Social Santa Joana Princesa: criação de novos lugares nas seguintes respostas

sociais – Lar Idosos (29), Centro de Dia (18) e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário (20)


Patronato Nossa Sra. Fátima: criação de novos lugares nas seguintes respostas sociais -

Centro de Dia (13) e SAD (30).
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No total, serão criados 370 novos lugares, repartidos pelas seguintes respostas sociais:
CRECHE: 140
CENTRO DE DIA: 91
LAR IDOSOS: 89
SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO: 50
8. Projecto Multiplicar
O Projecto MULTIPLICAR – Strategies, Tools and Actors foi desenvolvido no âmbito do 2.º
Programa Europeu de Intercâmbios Transnacionais, sendo a Entidade promotora a REAPN
Portuguesa. O objectivo central do MULTIPLICAR é o de demonstrar que o CIARIS (Centro
Informático de Aprendizagem e de Recursos para a Inclusão Social) é um instrumento capaz de
promover o empowerment e a participação, vistos como meios de alargar a mobilização de uma
diversidade de actores públicos e privados no combate à pobreza e à exclusão social no contexto
da Estratégia Europeia para a Inclusão Social e dos Planos Nacionais de Acção para a Inclusão.
Neste sentido, estão a ser desenvolvidas em cada um dos países parceiros, e através do
envolvimento de um conjunto alargado de Organizações, micro-experiências, usando a
Plataforma CIARIS.
- Publicação on-line de dois textos relativos à experiência desenvolvida pelo Projecto Agir para
Inserir.
- Contactos com a administradora do site, para a regularização e disponibilização da
informação.
- Divulgação por todos os parceiros envolvidos no Projecto “Agir para Inserir”, do fórum de
discussão sobre a problemática dos Arrumadores de Automóveis, assim como de todas as
vulnerabilidades associadas a estes indivíduos, nomeadamente sem abrigo, abuso de álcool e
drogas.
- Realização de vários contactos com os membros do CIARIS para disponibilizar o fórum no
seguinte endereço de internet: http://tecfaseed.unige.ch/users/frete/ciariscommunity
- Reunião, no dia 11 de Maio, com o interlocutor da REAPN Portuguesa com o objectivo de fazer
o ponto de situação de implementação do referido fórum.
- Participação no Curso de Formação on-line “Strategies and Tools against Social Exclusion and
Porverty”, organizada pela Organização Internacional de Trabalho, a decorrer durante 6
semanas.
- Participação no Seminário final “Multiplicar – Strategies, Tools and Actors”, realizado no dia 27
de Outubro no Hotel Ipanema no Porto, no âmbito do Micro-Projecto “Agir Para Inserir”
desenvolvido pela Rede Social para a plataforma CIARIS – Centro Informático de Aprendizagem e
de Recursos para a Inclusão Social.
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9. Mini-Fórum “Participação Social: diversidade e convergência”
A Rede Social de Aveiro e o Núcleo Distrital de Aveiro da Rede Europeia Anti-Pobreza (REAPN),
em colaboração com a Cáritas Diocesana de Aveiro e o Centro Social e Paroquial da Vera Cruz,
promoveram a organização do Mini-Fórum, subordinado ao tema “Participação Social:
Diversidade e Convergência”, que se realizou no dia 17 de Outubro, no Auditório da Junta de
Freguesia da Vera Cruz, no âmbito da comemoração do dia 17 de Outubro, “Dia Internacional
Para a Erradicação da Pobreza”. Esta iniciativa destinou-se a dirigentes e técnicos com
responsabilidade na intervenção social no concelho de Aveiro e destinatários da mesma e teve
como principais objectivos:
- Sensibilizar a comunidade local para os problemas sociais enquanto obstáculos ao
desenvolvimento e para a necessidade de implicação na resolução dos mesmos; 2º - Proporcionar
a aquisição de conhecimentos, a reflexão e o debate sobre participação, enquanto estratégia e
metodologia de trabalho social;
- Promover o debate em torno das teorias e das práticas de participação:
a) na perspectiva dos dirigentes, dos técnicos e dos destinatários da intervenção social;
b) na perspectiva da adequação às comunidades locais.
Neste contexto, foram realizadas diversas reuniões de preparação da logística de apoio ao
referido Fórum (documentação de apoio, orçamentos, equipas de apoio ao secretariado e
auditório, etc.) com a REAPN e com as demais entidades, a 15 de Setembro, 3 de Outubro; com
os 3 Facilitadores dos Grupos de Trabalho, no dia 12 de Outubro, no sentido de partilhar a
informação quanto aos objectivos e estratégias para a dinamização das sessões de trabalho.
10.

Participação

em

eventos

de

natureza

científico-pedagógica,

destacando-se

as

participações nas seguintes Acções de Formação:
- Participação de um elemento na Sessão Temática Inter-Clas (56/06) realizada em Coimbra
(Casa Municipal da Cultura) no dia 05 de Junho, onde foram disponibilizadas informações
relativas às orientações para o PNAI 2006-2008 e às suas implicações para o trabalho em rede.
- Participação no Fórum Solidariedade Social promovido no âmbito do Programa Aveiro Digital –
Área de Solidariedade Social, realizado no Parque de Exposições de Aveiro, no dia 12 de
Setembro.
- Acção de Formação “Desenvolvimento Social e Planeamento Estratégico Territorial – Nível 3”,
ministrada pela DPSC – Área do Desenvolvimento Integrado – Rede Social / DRH – Centro de
Competências para a Formação do ISS – Instituto de Segurança Social, I.P, realizada nos dias 11,
12 e 13 de Outubro, na Biblioteca Municipal de Aveiro.
- Apresentação Pública do PNAI – Plano Nacional para a Inclusão 2006-2008, realizada no dia 23
de Outubro no Hotel Altis em Lisboa.
- Participação na Sessão Temática Inter-Clas (84/06), no âmbito do Plano de Formação da Rede
Social realizada em Aveiro (CDSS), no dia 31 de Outubro, com o objectivo de prestar
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esclarecimentos em relação ao novo enquadramento legal da Rede Social (Decreto-Lei 115/2006
de 14 de Junho).
- Participação no Encontro Temático “Educação Intercultural” no âmbito do Projecto “Novas
Sendas”, realizado no dia 24 de Novembro no Centro Universitário Fé e Cultura de Aveiro.
- Participação de um elemento no Fórum “Rede Social (Com)Partilhar, Planear e Desenvolver”,
no dia 07 de Dezembro em Estarreja.
II. PROJECTO RIA – REDE DE INTERVENÇÂO DE AVEIRO
No âmbito do 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, a Rede Social de Aveiro, desenvolveu, pela primeira vez, um
projecto colectivo para todo o concelho, apresentando uma única candidatura.
A metodologia adoptada para a construção deste projecto privilegiou a participação activa dos
parceiros do CLAS – Conselho Local de Acção Social, tendo sido realizados, para o efeito, 2
Workshops, onde foram priorizadas algumas problemáticas com base na síntese do Diagnóstico
Social de Aveiro, e seleccionada a das “Famílias em Risco”.
O RIA – Rede de Intervenção de Aveiro tem a duração prevista de 4 anos, teve início em Outubro
de 2005 e terminus em Setembro 2009.
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Aveiro.
Entidade Executora: Centro Social de Azurva.
Conselho de Parceiros: Constituído por 67 entidades Públicas e Privadas que integram a
parceria de suporte ao seu desenvolvimento, entre as quais, Organismos Públicos, Instituições
Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e Organizações Não Governamentais.
Entidade Financiadora: Instituto de Segurança Social
Acções Previstas:
- UAI - Unidades de Atendimento Integrado;
- SAL- Serviço de Atendimento Local, Unidade Móvel Integrada de Atendimento;
- Diagnóstico RIA - Necessidades das Famílias em Risco face aos recursos do concelho;
- Quiosques, nas 14 Juntas de Freguesia com suporte do Aveiro Digital e as CSF;
- Divulgação da Informação (Mupis, comunicação social, quiosques, etc);
- Guia de Recursos;
- Carta de Direitos e Deveres, dirigidas às Famílias em Risco;
- Atendimento, Encaminhamento e Acompanhamento Familiar ao nível Psicossocial;
- Acção de Formação de Mediação Familiar, dirigida aos Técnicos (a executar pelas
parcerias);
- Acções de Formação de Terapia Familiar, dirigidas aos Técnicos (a executar pelas parcerias)
- Acções de Formação Parental Familiar, dirigidas às famílias;
- Círculos Temáticos com as Famílias em Risco;
- SIAE Sistema Integrado de Apoio à Escolaridade;
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- Espaços Lúdico Pedagógicos;
- SIAF Sistema Integrado de Apoio à Formação;
- Acções de Divulgação, junto das escolas, do tipo de profissões mais necessárias e procuradas
pelo tecido empresarial;
- SIAEM Sistema Integrado de Apoio à Empregabilidade;
- Mobilização de Recursos Locais do Sector da Construção Civil Requalificação da habitação;
- Promoção da divulgação do SOLARH;
- Dinamização e Captação de Voluntários;
- Banco de Voluntariado;
- Formação de Voluntários.
No âmbito das competências da Entidade Promotora, ao nível do acompanhamento da execução
das referidas acções foram realizadas no ano de 2006 as seguintes actividades:
Síntese da Actividade Desenvolvida
Tipo de Actividade
Entrevistas de Selecção
Reuniões com a Entidade Executora e
com a Coordenadora - 04/01/06,
10/01/06, 27/01/06
Reunião com o Projecto “Conhecer para
Valorizar” - 06/01/06
Reuniões com os Agrupamentos de Escolas
- 13/01/06 e 30/01/06
Reunião com a Divisão de Juventude da
Câmara Municipal de Aveiro - 16/01/05.

Objectivo
Realização de Entrevistas de selecção para recrutamento
dos 4 animadores sócio culturais
Acompanhamento da implementação das acções do
Projecto e definição de estratégias

Articulação de objectivos no âmbito do SIAE
Elaboração e apresentação de propostas de intervenção no
âmbito da Acção nº 12 SIAE
Articulação de iniciativas e actividades

Reunião com o Conselho de Parceiros 31/01/06

Eleição do Secretário e Suplente; Apresentação da Equipa
do Projecto RIA; Apresentação do Logotipo do Projecto
RIA; Apresentação de Proposta de Integração de novos
parceiros; apresentação de Proposta de Avaliação do
Projecto pela Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal
(REAPN); Síntese da actividade desenvolvida desde Outubro
de 2005; Proposta de Alteração de Acções e do orçamento
para 2006 e Apresentação do Relatório de Execução
Financeira do projecto

Reuniões com a Entidade Executora e
Coordenação 21/02/06; 07/03/06;
22/03/06

Acompanhamento da implementação das acções do
Projecto, definição de estratégias. Preparação do Relatório
de Execução Anual e distribuição do referido documento
pelos 64 parceiros que constituem o Conselho de Parceiros

Reunião do Conselho de Parceiros –
28/03/06 - Biblioteca Municipal

Apresentação e aprovação do Relatório de Execução Anual
do Projecto RIA; designação dos representantes efectivos e
suplentes para integrar o Conselho de Parceiros; Proposta
de marcação de data de reunião do conselho de Parceiros
em 29 de Setembro
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Reuniões com os Presidentes de Junta de
Freguesia de Nariz e Cacia – 06/03/06 e
10/03/06

Dinamização dos Espaços Lúdico Pedagógicos nas 2
freguesias

Reuniões com a Entidade Executora e a
Coordenação – 19/04/06 e 24/05/06

Acompanhamento da implementação das acções Projecto
RIA e definição de estratégias para a prossecução do
mesmo

Reuniões com a Coordenação - 26/04/06;
16/05/06

Preparação e participação no Workshop subordinado ao
tema “Carta dos Direitos e Deveres das Famílias”, o qual
se realizou no dia 18 de Maio, no Pequeno Auditório do
Centro Cultural e de Congressos

Reunião com o interlocutor da Santa Casa
da Misericórdia de Aveiro – 11/05/06

Reforço técnico da parceria desta Instituição, no âmbito da
prossecução das acções do Projecto, nomeadamente, ao
nível da Unidade de Atendimento Integrado

Reunião com o Centro Social Paroquial de
Nossa Srª de Fátima, a Coordenação do
Projecto RIA, o Centro Social de Azurva e
Centro Distrital de Segurança Social de
Aveiro

Estabelecimento
de
estratégias
de
intervenção
relativamente às acções de atendimento integrado e à
unidade móvel de atendimento no âmbito da parceria com
aquela instituição e decorrente da aprovação da
candidatura apresentada ao POEFDS, medida 5.1 do Eixo 5,
através do Projecto “Mais Cidadão”

Reuniões com a Entidade Executora e
com a Coordenação do Projecto –
06/07/06 e 11/08/06

Acompanhamento da implementação das acções do
Projecto RIA e definição de estratégias para a prossecução
do mesmo

Reunião com a Entidade Executora e
Coordenação – 12/06/06

Preparação da documentação necessária à realização da
Sessão Informativa subordinado à temática “Per(Cursos)
Formativos”, no âmbito da Acção nº 13 – SIAE, Sistema
Integrado de Apoio à Escolaridade, e participação na
mesma, a qual foi realizada no Pequeno Auditório do
Centro Cultural de Congressos

Reunião com todos os parceiros inscritos
na Acção nº 2 – SAL – Serviço Atendimento
Local – 21/07/06

Obter o reforço técnico destinado a assegurar a
prossecução e alargamento desta acção do Projecto a
outras freguesias e locais do concelho de Aveiro

Serviço de Atendimento Local no Carregal
- Requeixo – 16/08/06

Participar conjuntamente com uma Técnica do Projecto a
realização da actividade

Entrevistas de selecção com a Entidade
Executora e com a Coordenadora 14/09/06

Recrutamento de 3 animadores sócio-culturais para a
dinamização dos Espaços Lúdico-Pedagógicos do referido
Projecto.

Reunião do Conselho de Parceiros realizada na Junta de Freguesia de
Requeixo – 29/09/06

Proposta de Integração de novos parceiros; Apresentação
da Síntese das Actividades Desenvolvidas pelo Projecto, no
período de 31/01/06 a 15/09/06; designação dos
representantes efectivos e suplentes para integrar o
Conselho de Parceiros e proposta de marcação da data da
próxima reunião do Conselho de Parceiros, para 16/03/07

Reunião com a Equipa do Projecto RIA,
Equipa de 2 Técnicos do ISS, IP - Lisboa e
2 Técnicos do Centro Distrital de
Segurança Social de Aveiro - 27/10/06

Acompanhamento e avaliação com visita à Sede do
Projecto

Reuniões com a Entidade Executora e
com a Coordenação 11/10/06 e
24/10/06; 08/11/06 e 27/11/06

Acompanhamento da implementação das acções
definição de estratégias para a prossecução do mesmo

Reunião com a Equipa de Intervenção

Apresentação do Projecto RIA e eventual estabelecimento

e
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Directa de Intervenção Precoce, no
Centro de Saúde de Aveiro – 22/11/06

de parcerias no âmbito da intervenção comunitária
concelhia

III. INTERVENÇÃO COM POPULAÇÂO INFANTIL E JUVENIL
1. COMISSÂO DE PROTECÇÂO DE CRIANÇAS E JOVENS DE AVEIRO
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, nomeadamente, 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.
1.1. 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.
1.2. Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Restrita
Actividades da Comissão Restrita

Total

Atendimento quinzenal e semanal, com outros representantes da CPCJ e Técnicos
Cooptados

408

Reuniões ordinárias quinzenais da Comissão Restrita

33

Reuniões extraordinárias da Comissão Restrita

14

Elaboração de Informações Sociais

39

Processos instaurados

209

Acordos de Promoção e Protecção/implementação das respectivas medidas

152

Deslocação para realização de visitas domiciliárias

47

Preparação de processos para enviar ao Tribunal de Família e Menores de Aveiro

52

Preparação de processos para remeter para outras Comissões de Protecção

21

Participação em Audiências

11
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Processos arquivados

36

Ofícios enviados

1435

Ofícios recebidos

1575

Reunião com o Instituto de Reinserção Social

4

Reunião com entidades e serviços

10

Reunião com a equipa permanente da CPCJ

10

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 209 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.
1.3 Evolução Processual de 1995 a 2006
Relativamente à caracterização processual da CPCJ em 2006, salientam-se os seguintes dados:

Evolução Processual
209

N.º Processos

175
154

187

150

139

132
115

1995

116

114

95

88

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ano

2. CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL EM 2006
N.º de Processos Instaurados: 209
Comparativamente ao ano de 2005, foram instaurados mais 70 processos de Promoção e
Protecção, o que corresponde a um aumento de 50,35%. Transitaram 152 e houve necessidade
de se reabrir 3 processos de Promoção e Protecção.
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N.º Total de Processos de Promoção e Protecção

250

209
152

200
150
100

3

50
0

2.1.

Instaurados

Transitados

Reabertos

SINALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO DA SITUAÇÂO

Entidade que participou/sinalizou a situação
Em relação às entidades/organismos que mais denunciaram as situações à CPCJ de Aveiro,
constata-se que foram efectuadas, por ordem decrescente, pelas Instituições de Apoio à Criança
e ao Jovem com 40, Vizinhos ou Particulares com 21, outras Comissões com 20 e
Estabelecimentos de Ensino com 18.

5 1

20

Outra
13

Outra CPCJ
11

Projectos

4

RSI

13
4

21

Autarquias
IRS

11

Instituições de Apoio à criança e
ao jovem
T ribunais
Estabelecimentos de Ensino

40
6

Estabelecimentos de Saúde
Serviços de Segurança Social

13

Autoridades Policiais
Ministério Público

10

13
18

A Própria Comissão
Vizinhos/Particulares

16

Familiares
Os Pais
Os próprios
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Os Projectos, a Comissão Local de Acompanhamento do RSI, o Instituto de Reinserção Social e os
Próprios continuam a indicar valores pouco ou nada significativos.
3. CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS/JOVENS POR IDADE/SEXO
Relativamente à caracterização das crianças e jovens por idade, constata-se que o maior
número de participações regista-se nas faixas etárias dos 0-2 anos com 57, dos 6-10 com 43,
dos 3-5 anos com 37 e dos 13-14 anos com 31 situações.
No que respeita ao género, verifica-se, no geral, um maior índice de crianças do sexo
masculino, no seu geral, com 110 situações face a 99 do sexo feminino, facto este que não

35
30

30
27

25

1 91 8

20

23
20

15

17
13

17
14

M
F

10

7

5

4
0 0

0
0 aos 2

3 aos 5

6 aos 10

11 aos 12

13 aos 14

15 aos 17

18 aos 21

Id a d e

se constatou no ano de 2005.
É na faixa etária dos 0-2 e dos 6-10 anos que se constata um maior número de participações
referentes a crianças do sexo feminino, com um total de 50 situações, seguida da faixa etária
dos 3-5 com 19, dos 11-12 anos e dos 13-14, com 17 situações, em ex-aequo.
4. GRAU DE ESCOLARIDADE/TIPO DE ENSINO
Quanto à escolaridade das crianças e jovens com processo, verifica-se que 84 não possuem
escolaridade, pois encontram-se integradas em amas ou em casa com a mãe, seguidas de 46 que
possuem o 1º ciclo e de 35 com o 2º Ciclo, ambas do ensino básico.
84

46
35
23
10

9

Superior

do Ensino

Frequência

completo

Ensino

Secundário

3.º Ciclo

completo

2.º Ciclo

completo

1º Ciclo

completo

Pré-escolar

Sem

Escolaridade

0
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5. MOTIVOS DA INTERVENÇÃO DA CPCJ/PROBLEMÀTICAS
No que concerne aos motivos de intervenção da CPCJ de Aveiro em 2006, verifica-se, uma vez
mais, a predominância do número de participações referentes a “Negligência”, destacando-se
135 situações, seguidas de 30 relativas a “Maus Tratos Físicos”.
A “exposição a modelos de comportamento desviantes” são, ainda, uma evidência, estando

66 69

80
70
60
50
40
30
20
10
0

5 4

21

6 2

2 2

representadas

com

2 1

16 14

7

8 11

1 0

3 2

M
F

29

participações,

seguidas

de

19,

referentes

a

“maus

tratos

psicológicos/abuso emocional”.
De salientar que esta CPCJ não interveio em quaisquer situações relativas à prática de
prostituição e/ou pornografia infantil.
6. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FAMILIAR DA CRIANÇA

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

179

13
Família biológica

Família com relação
de parentesco

4
Família sem relação
de parentesco

1
Criança/Jovem a
cargo de si próprio

0

0

Legal representante Quem detém a guarda
de facto

Reportando-nos ao meio familiar das crianças/jovens, constata-se que a maioria destas, ou seja,
179, estão integradas na família biológica e apenas 13 em Família com Relação de Parentesco.
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Pode-se concluir, pela análise dos dados constantes na Tabela 2., que é no seio da família
nuclear que se regista a maioria das situações de perigo que legitimam a intervenção da CPCJ de
Aveiro, ou seja, com 87 situações.

6. TIPOLOGIA DO AGREGADO FAMILIAR
Tipo de Agregado

Tipo de Agregado
Família Nuclear

Família
Monoparental

Total

Com filhos

74

Sem filhos

13

Feminina

72

Masculina

10

Família Reconstituída

9

Família Alargada

18

Família Adoptiva

0

Família de Acolhimento

0

Centro de Acolhimento

6

Criança/Jovem vivendo sozinha

0

TOTAL

202

Quanto ao Tipo de Agregado no qual as crianças se encontram inseridas, verifica-se um número
maior de crianças, 74, em Famílias Nucleares com Filhos e 13 em Famílias Nucleares sem Filhos.
São, também, significativas as 72 situações de crianças/jovens integrados em Família
Monoparental Feminina e de 10 em Famílias Monoparentais Masculinas. Salienta-se, ainda, a
existência de 18 crianças inseridas em Família Alargada.

8. COMPOSIÇÃO ETÁRIA DO AGREGADO

100
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Analisando a composição etária do agregado, facilmente se constata a existência de um maior
número de elementos na faixa etária dos 25-34 e dos 35-44, com 136 e 88 situações,
respectivamente.
Na faixa etária inferior a 15, verifica-se contudo, com um valor significativo, ou seja, 78, o que
reflecte a existência de outros elementos com idade inferior a 18 anos.
No que respeita ao género, verifica-se, no geral, um maior índice no sexo feminino,
apresentando um total de 221 casos.
9. ESCOLARIDADE DO AGREGADO FAMILIAR

2
11

3

7

8
Sem Escolaridade
Saber Ler e Escrever
1º ciclo completo
2º ciclo completo
3º ciclo completo

38

Ensino Secundário
Curso de Formação Profissional

51

Bacharelato / Curso Superior

Relativamente à escolaridade do agregado familiar da criança, verifica-se a prevalência do 1º
Ciclo Completo, apresentando-se com 51 casos, o que se traduz em baixas habilitações
literárias e qualificação por parte dos responsáveis pelas crianças/jovens.
De seguida, com 38, destaca-se o 2º ciclo completo seguido do “Saber ler e escrever” com 11
situações. De salientar a existência de 2 situações com Bacharelato/Curso Superior.
10. RENDIMENTOS/SITUAÇÃO PERANTE O TRABALHO
Sem rendimentos
Outros Rendimentos

1

Rendimentos (mobiliários e imobiliários)

0
0

Subsídios evnetuais

0
0

Bolsa de Formação

2
0

Rendimento Social de Inserção
Subsídio de desemprego
Pensão (social, invalidez, sobrevivência)
Rendimento do Trabalho

45

9
11

F
M
9

18

2
1
7
6
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A maioria dos agregados familiares da criança/jovem vivem do rendimento do trabalho,
apresentando-se 202 casos. Significativas são as 54 situações em que se verifica a não
existência de rendimentos, podendo ser considerado este número relevante ao nível da eficácia
do acompanhamento dos processos de promoção e protecção.
11. LOCAL DE RESIDÊNCIA DAS CRIANÇAS E JOVENS, POR FREGUESIA
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As crianças e jovens sinalizados à CPCJ de Aveiro, são maioritariamente residentes nas
Freguesias de Esgueira, Glória e Cacia, as quais apresentam 41, 32 e 31 situações,
respectivamente. De referir, que esta prevalência foi já evidenciada em anos anteriores, sendo
que deverá ser considerada tal relevância, pelo facto de nestas freguesias se encontrar
identificada a incidência de problemas sociais.

12. INTERVENÇÃO EFECTUADA
12.1 Medidas de Promoção e Protecção Aplicadas
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No que respeita às medidas de promoção e protecção aplicadas pela CPCJ de Aveiro, em 2006,
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 30 situações,
seguida da Medida de “Apoio Junto de Outro Familiar” com 5.
De salientar a existência de jovens relativamente aos quais foi aplicada a Medida de
“Acolhimento Institucional”.
13. Funcionamento da Comissão Alargada
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 respostas
sociais de cariz inovador, destinadas à infância e juventude.
A Comissão de Protecção, na modalidade alargada funcionou através de Plenários e dos Grupos
de Trabalho Temáticos, a seguir discriminados:
Quadro Síntese das Actividades Desenvolvidas pela Comissão Alargada
Actividades da Comissão Alargada
1. Reuniões Ordinárias em Plenário da Comissão Alargada

Total
5
1

2. Reuniões Extraordinários Em Plenário da Comissão Alargada
3. Reuniões Com Entidade e Serviços
Plano de Acção 2006

5

Divisão de Acção Social

15

Projecto “RIA”

10

Reuniões com Escolas para definições de Estratégias a adoptar nas Situações de Perigo

8

Direcção Regional De Educação Do Centro

4

PSIANIMA2 tendo em vista a definição de metodologias de avaliação da actividade
desenvolvida

3

Universidade De Aveiro

4

PETI-PIEF

15

Escola Equestre de Aveiro

4

Educação Parental

5

Acolhimento Familiar

9

Hospital Infante D. Pedro

1

Autoridades Policiais (GNR, PSP)E Judiciais (TFM, MP)

9
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Elaboração de artigos e/ou entrevistas para a Comunicação Social

5

Contactos Com a CNPCJR

5

Em plenário, a Comissão Alargada, reuniu 5 vezes, com as seguintes ordens de trabalho:
- Elaboração do Relatório de Actividades da CPCJ de 2005 e apresentação e debate do Plano de
Acção da CPCJ para 2006;
- 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 2006;
- Apresentação do Relatório da Actividade desenvolvida pela CPCJ em 2006, Plano de Acção para
2007 e da proposta de alteração ao Regulamento Interno.
Seminários e Encontros
- Participação como oradores na Acção de Sensibilização promovida pela Delegação Distrital de
Aveiro da Cruz Vermelha, no âmbito do Projecto “Conhecer para Valorizar”, e da problemática
do Abandono e Absentismo Escolar, realizado em 11.01.2006;
- Participação no I Encontro Distrital de Avaliação/Discussão sobre a actividade desenvolvida
pelas CPCJ´s do Distrito de Aveiro, promovida pela CNPCJRisco integrada na iniciativa
governamental “Compromisso com o Futuro”, do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social,
em 15.02.2006;
- Participação nas Comemorações do 109º Aniversário da PSP de Aveiro;
- Participação na apresentação do PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas – Unidade
de Prevenção de Aveiro – IDT;
- Participação na Sessão de Informação sobre Novas Oportunidades (PER)Cursos Formativos, pelo
Projecto RIA;
- Participação na iniciativa “Roteiro para a Inclusão”, no âmbito das 2ªs Jornadas de sua
Excelência o Presidente da República – 1ª Distribuição do folheto de divulgação da CPCJ Aveiro;
- Participação no Encontro Anual de Avaliação da Actividade das CPCJ´s no ano de 2005 em
Guimarães – dias 17 e 18.09.2006;
- Participação no Seminário “CPCJ: Fortalecer o Presente, Preparar o Futuro”, promovido pelo
Instituto da Segurança Social no dia 29.09.2006;
- Participação no Encontro promovido pela CNPCJRisco destinado às Comissões de Protecção do
Distrito de Aveiro em 12.10.2006;
- Participação no Congresso Internacional “(Re)Pensar a Escola Numa Perspectiva Inclusiva”,
promovido pela Fundação Bissaya Barreto, nos dias 19 e 20.10.2006;
- Participação na Criação da Carta dos Direitos e Deveres da Criança, promovido pelo Projecto
RIA;

Pág. 294

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

- Participação no Ciclo de Conferências “Crianças em Risco”, promovido pelo Departamento de
Ciências da Educação da Universidade de Aveiro e ASPEA.
De salientar que, na sequência do Protocolo assinado entre o Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social e o Ministério de Educação, a CPCJ de Aveiro foi dotada de um Professor
Tutor, que iniciou funções a partir do início do ano lectivo 2006/07.
Decorrente do Reforço Técnico das CPCJ’s, a CPCJ de Aveiro foi contemplada com três técnicos,
2 com formação na área de Educação Social e 1 na área de Psicologia (Ajudante Familiar), cuja
Formação e início de Funções ocorreu em Outubro de 2006.
2. GABINETE DE APOIO AO JOVEM
No âmbito da Protocolo de Cooperação estabelecido entre o Município de Aveiro e a Associação
de Jovens para a Acção Familiar concretizada na parceria para a implementação do referido
gabinete verifica-se a disponibilização de recursos humanos da área de Psicóloga para o
atendimento e acompanhamento psicológico de jovens que recorrem ao referido Gabinete.
- Realização de 4 atendimentos, no âmbito da articulação realizada com o Gabinete da
Associação de Jovens para a Acção Familiar.
- Reunião de avaliação da articulação realizada com o Gabinete da Associação de Jovens para a
Acção Familiar, para adopção de novas estratégias. A nível interno, foi realizada 1 reunião com
o Divisão de Juventude no sentido da definição de estratégias a adoptar a fim de dinamizar o
referido Gabinete;
- Apoio psicológico, realizado quinzenalmente, no âmbito da articulação com as restantes
divisões da CMA.
- Início de 3 novos casos de apoio psicológico, realizado semanalmente.
3. PLANO INTEGRADO DE EDUCAÇÂO FORMAÇÂO (PIEF)
No âmbito do Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil - PETI
– Equipa Aveiro Litoral foi estabelecida uma parceria com esta Autarquia, no sentido da
implementação de duas turmas de PIEF, destinadas a jovens residentes no concelho de Aveiro
que abandonaram precocemente o sistema educativo sem concluírem a escolaridade
obrigatória, tendo sido constituídas no ano lectivo 2006/2007 duas turmas com 15 alunos cada
uma, na Escola Básica Aires Barbosa, em Esgueira e na Escola Básica Integrada de Eixo, que se
destinam à conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico e à conclusão do 2º Ciclo do Ensino Básico,
respectivamente.
A colaboração desenvolvida traduziu-se na articulação com vários Departamentos Camarários e
outras entidades, no sentido de criar condições favoráveis à integração de 11 alunos da Escola
Básica Aires Barbosa, em contextos reais de trabalho, uma tarde por semana, tendo sido
realizadas para o efeito 4 reuniões.
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- Articulação com a Divisão de Educação no sentido da mesma assumir a responsabilidade
inerente à emissão de passes dos alunos, bem como o contacto com os encarregados de
educação para a entrega atempada da documentação necessária, tendo sido realizada em
Outubro uma reunião conjunta com a Equipa do PETI - Aveiro Litoral.
IV. INTERVENÇÃO COM GRUPOS VULNERÁVEIS
1. PROJECTO AGIR PARA INSERIR
Este projecto visa o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas de carácter social com o
intuito de promover a reabilitação e inserção da população de Arrumadores de Automóveis e/ou
outros indivíduos que se encontrem em situação de grave exclusão social.
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.
Objectivos específicos:
- Caracterizar a população-alvo;
- Operacionalizar respostas para a integração social e profissionalmente destes indivíduos;
- Promover a sociabilização destes indivíduos através da criação e dinamização de espaços de
convívio;
- Dinamizar acções de sensibilização e encaminhamento para programas de desintoxicação.
Entidades Parceiras:
Associação de Apoio ao Imigrante; CARDA – Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de
Aveiro; Caritas Diocesana de Aveiro; CAT de Aveiro – Centro de Atendimento de
Toxicodependentes; Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro; Centro de Saúde de Aveiro;
Centro Social e Paroquial da Vera Cruz; CLAI – Centro Local de Apoio ao Imigrante; Florinhas do
Vouga; Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro; Junta de Freguesia da Glória;
Junta de Freguesia da Vera Cruz; Polícia Municipal; P.S.P. – Polícia de Segurança Pública.
2. No âmbito do Projecto “AGIR PARA INSERIR”, foram desenvolvidas em parceria as
seguintes actividades/objectivos:

REUNIÕES DE PARCEIROS E DE EQUIPAS TÉCNICAS
- 7 Reuniões com os parceiros do Projecto, designadamente, CAT, Florinhas do Vouga, CARDA e
Cáritas, para avaliação da situação clínica de indivíduos em acompanhamento e discussão da
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intervenção desenvolvida;
- 1 Reunião com as Forças Policiais no dia 8 de Fevereiro, para analisar a intervenção policial
conjunta;
- Cruzamento de informação com a Equipa de Intervenção Directa da Florinhas do Vouga e
demais entidades que procedem à identificação dos indivíduos, para actualização da base de
dados, concretizada em Janeiro e em Dezembro;
- Reunião com todos os Parceiros do Projecto, no dia 5 de Abril, com o objectivo de avaliar a
actividade e a parceria desenvolvida até à data, apresentar o Projecto “Multiplicar” e definir
estratégias de intervenção;
- 2 Reuniões com alguns dos representantes das entidades intervenientes no Projecto,
designadamente, CMA (através da DAS e Divisão de Saúde Pública), CAT de Aveiro com a
participação da Mediadora para Formação e Emprego e destinado à apresentação do Programa
“Vida Emprego”, com o objectivo de integrar um utente do Projecto “Agir para Inserir”, as
quais foram realizadas nos dias 21 de Abril e 23 de Maio;
- 6 Reuniões com o Departamento de Serviços Urbanos, tendo em vista a integração de um
utente do Projecto “Agir para Inserir” numa das equipas de jardinagem, realizadas nos dias 9 e
18 de Maio, 2 e 21 de Junho, 18 de Julho e 9 de Outubro;
- Reunião com alguns dos representantes das entidades intervenientes no Projecto,
designadamente, CMA (através da DAS e Divisão de Saúde Pública), CAT de Aveiro, Equipa de
Intervenção Directa da Florinhas do Vouga e Junta de Freguesia da Vera Cruz, a fim de acordar
a disponibilização de um espaço de atendimento na referida Junta e os dias de
Giros/Atendimentos, realizada no dia 11 de Dezembro.

DESLOCAÇÕES E DILIGÊNCIAS VÁRIAS
- Realização de duas deslocações a uma habitação desocupada para identificação de eventuais
ocupantes ilegais;
- Duas deslocações aos Parques de Estacionamento do Concelho de Aveiro com o intuito de
sinalizar indivíduos que se dediquem à prática de arrumar automóveis, realizadas nos dias 3 e
19 de Maio, em articulação com a Equipa de Intervenção Directa da Florinhas do Vouga.
- Deslocação ao Projecto Porto Feliz, a qual teve como principal objectivo obter conhecimento
in loco dos objectivos, resultados e funcionamento, bem como das estruturas criadas e
disponibilizadas pela Associação para o Desenvolvimento ao nível do apoio aos diversos grupos
de risco, a qual foi concretizada no dia 24 de Agosto.

ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES/SERVIÇOS
- Articulação com a interlocutora da REAPN no âmbito do Projecto “Multiplicar” para a
adequação das necessidades do Micro Projecto da Rede Social de Aveiro às potencialidades da
Plataforma CIARIS e vice-versa.
- Acompanhamento de utente a 8 consultas no CAT de Aveiro.
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS ARRUMADORES DE AUTOMÓVEIS IDENTIFICADOS EM 2006
TOTAL= 15 indivíduos
3

Masculino
Feminino

12

Gráf. Caracterização quanto ao Género.

Naturalidade

Moçambicana

1

Francesa

1

Bielorrussa

1
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1
2

Ucraniana

9

Portuguesa

0

2

4

6

8

10

Gráf. 2. Caracterização quanto à Naturalidade.
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Gráf. Caracterização quanto à Escolaridade.
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Gráf. Caracterização quanto à Toxicodependência.

2. PROTOCOLO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE AVEIRO
Destina-se a proporcionar a 3 reclusos do Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro, em
situação de Regime Aberto Voltado para o Exterior, uma ocupação laboral, por forma a
promover a sua reintegração laboral.
- Realização de vários contactos com o Departamento de Serviços Urbanos, com o objectivo de
avaliar a integração dos dois reclusos, no Serviço de Higiene e Limpeza e no Serviço de Oficinas
Gerais.
- Realização de 2 reuniões com o Departamento de Serviços Urbanos, com o objectivo de
auscultar a possibilidade de colocação de reclusos nas áreas de Parques e Jardins, Higiene e
Limpeza e Oficinas, realizadas nos dias 25 de Julho e dia 28 de Agosto.
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- Participação numa reunião realizada no dia 27 de Julho, destinada à apresentação, definição e
articulação de procedimentos por parte do Técnico da Equipa do Instituto de Reinserção Social
responsável pelo acompanhamento dos reclusos no Estabelecimento Prisional Regional de
Aveiro.
- Participação numa visita conjunta realizada, no dia 13 de Outubro, com o Técnico de
Reinserção Social da Equipa de Penal do Instituto de Reinserção Social responsável pelo
acompanhamento dos reclusos do Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro, às áreas de
Parques e Jardins e Oficinas, locais de trabalho, onde foram integrados dois dos reclusos.
- Realização de reunião, no dia 11 de Dezembro, com o Técnico da Equipa do Instituto de
Reinserção Social responsável pelo acompanhamento dos reclusos no Estabelecimento Prisional e
Regional de Aveiro.
V. APOIO ALIMENTAR AOS ESTUDANTES DOS PALOP
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 2006, além de se ter terminado o processo de selecção dos alunos a apoiar para o ano
lectivo de 2005/06, iniciou-se, igualmente, o processo de estudo e selecção dos alunos que
requereram o referido apoio no ano lectivo de 2006/07. Neste âmbito, foram realizadas as
seguintes actividades:
- Atendimento aos alunos e entrega das senhas para os meses compreendidos entre Setembro de
2006 e Dezembro de 2006;
- Preparação do processo de atribuição do apoio ao nível alimentar aos alunos dos PALOP, para o
próximo ano lectivo de 2006/07;
- Recolha da informação e avaliação dos pedidos dos alunos, e posterior elaboração de proposta
para deferimento por parte do executivo camarário.
- Contactos com as Embaixadas e com a Universidade de Aveiro, a fim de verificar e comprovar
a condição de bolseiro e não bolseiro.
- Marcação e preparação de sessão de boas vindas aos novos alunos dos PALOP através da
articulação

com

os

representantes

das

5

Associações

de

Estudantes

constituídas,

nomeadamente, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné e S. Tomé e Príncipe, concretizada no
dia 27 de Novembro, em colaboração com o Gabinete de Relações Internacionais desta
Autarquia.
Síntese dos processos de atribuição de apoio alimentar:
Caracterização dos Pedidos de Apoio Alimentar

N.º

Alunos que solicitaram renovação de apoio

17

Alunos que fazem a solicitação de apoio pela 1.ª Vez

17
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Alunos que desistiram do pedido de apoio

2

Alunos que não são elegíveis

2

Alunos que são bolseiros

3

Alunos que apresentaram o pedido fora do prazo

5

Total

46

5

3
2

Alunos que solicitaram renovação de apoio
17

Alunos que fazem a solicitação de apoio pela 1.ª vez
Alunos que desistiram do pedido de apoio

2

Alunos que não são elegíveis
Alunos que são bolseiros
17

Alunos que apresentaram o pedido fora do prazo

V. INTERVENÇÃO COM POPULAÇÂO IDOSA
1. PROJECTO VIVER A IDADE
A Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com as Juntas de Freguesias, as IPSS e demais
Entidades Locais do Concelho de Aveiro organizou uma série de actividades, dirigidas a toda a
população, com especial destaque para a população sénior. As actividades integram-se num
projecto intitulado “VIVER A IDADE”, o qual apresenta como vectores fundamentais a
descentralização, a intergeracionalidade, a parceria, a transversalidade, a interculturalidade e
a inclusão. Os principais objectivos do Projecto “VIVER A IDADE” baseiam-se na promoção de
iniciativas conjuntas, com vista à sensibilização da sociedade para a importância e valorização
da população sénior, numa perspectiva de cidadania activa, e na fundamentação da partilha de
experiências e saberes entre «os menos jovens» das várias freguesias e instituições concelhias,
com a sociedade em geral, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos
idosos.
Neste âmbito, foi desenvolvido um programa de acções e actividades para o ano de 2006, 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.
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Entidades
Junta de Freguesia da Vera Cruz
Junta de Freguesia de Esgueira
Junta de Freguesia de Cacia
Junta de Freguesia de Eixo

Junta de Freguesia de Nariz
Junta de Freguesia de Oliveirinha

Junta de Freguesia de Eirol

Datas
17.03.06, 23.03.06,
11.04.06 e 21.09.06
14.03.06, 28.03.06
31.05.06
10.03.06, 21.03.06,
20.04.06 e 07.06.06

Participantes
JF e CMA
JF e CMA
JF e CMA

13.03.06, 04.04.06
18.04.06

JF e CMA

16.03.06,

JF e CMA

15.03.06
03.04.06
15.03.06

JF e CMA
JF e CMA

14.03.06, 11.04.06,
Junta de Freguesia de Glória

07.06.06, 24.07.06 e

JF e CMA

26.09.06
Junta de Freguesia de Aradas
Junta de Freguesia de São Jacinto
Junta de Freguesia de São Bernardo

10.03.06
14.03.06
24.03.06, 31.03.06,
19.05.06 e 16.06.06
17.03.06, 27.03.06 e
04.10.06

JF e CMA
JF e CMA
JF e CMA

21.03.06
Junta de Freguesia de Requeixo

05.04.06
06.04.06

JF e CMA

20.04.06
Juntas de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

16.03.06

JF e CMA

Quadro 1 – Data de realização das reuniões com os Presidentes de Junta.

1.COMEMORAÇÃO DOS DIAS FESTIVOS
A Organização de todas as actividades inseridas nas iniciativas do projecto, nomeadamente, a
nível externo, através de contactos reiterados junto das várias Juntas de Freguesia e Entidades
locais, no sentido de envolver a participação activa na programação da respectiva Freguesia,
bem como junto de diversas Entidades ao nível da logística necessária, designadamente, a
Moveaveiro, a Base Militar de São Jacinto e a Cruz Vermelha.
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A nível interno, foram efectuados contactos junto das várias Divisões da Autarquia,
nomeadamente, de Ambiente, de Acção Cultural, da Biblioteca Municipal, da Cozinha
Económica, de Desporto, do Gabinete de Design, de Educação, de Imprensa, de Habitação, de
Juventude, de Máquinas, Equipamentos e Transportes, de Património Histórico, de Saúde
Pública, de Serviços Gerais – Electricidade e de Vias e Conservação.
- Divulgação das diversas actividades planeadas no âmbito do referido Projecto junto das IPSS e
Juntas de Freguesia do Concelho e população em geral:
1.1. Comemoração do “Dia de Santo António”, em parceria com a Junta de Freguesia de
Oliveirinha, IPSS e demais entidades locais, no dia 14 de Junho, no Largo da Feira de
Oliveirinha, através da realização de jantar convívio para os participantes nas Marchas e
população em geral e Desfile de Marchas Populares. A iniciativa contou com a participação de
cerca de 500 pessoas.
1.2. Comemoração do “Espaço Sénior”, em parceria com a Junta de Freguesia de Aradas, IPSS
e demais entidades locais, no dia 17 de Junho, no Largo do Centro Cívico de Aradas, através da
realização de almoço convívio, seguido de uma tarde recreativa repleta de actividades diversas,
nomeadamente, jogos tradicionais e ateliers diversos, bem como a actuação das crianças das
IPSS locais, e ainda, a actuação de Ranchos locais e da Escola de Música da Quinta do Picado. A
actividade terminou com um lanche e baile convívio entre todos os presentes, e contou com a
participação de cerca de 400 pessoas.
1.3. Comemoração do “Dia de São João”, em parceria com a Junta de Freguesia de São
Jacinto, IPSS e demais entidades locais, no dia 23 de Junho, no Parque de Merendas de São
Jacinto, através da realização de sardinhada, ateliers diversos, actividades desportivas e desfile
de marchas populares, bem como lanche e baile convívio. Esta iniciativa contou com a
participação de cerca de 250 pessoas.
1.4. Comemoração de “Os Saberes e Sabores de Eixo”, em parceria com a Junta de Freguesia
de Eixo, IPSS e demais entidades locais, no dia 15 de Julho, no Parque da Balsa, através da
realização de tarde recreativa, durante a qual se realizaram jogos tradicionais, ateliers
diversos, mostra de sabores e artesanato ao vivo, actuação de vários grupos locais e rastreios de
saúde. A actividade terminou com um lanche e baile convívio entre todos os presentes e contou
com a participação de cerca de 250 pessoas.
1.5. Comemoração do “Dia dos Avós”, em parceria com a Junta de Freguesia de Esgueira, IPSS
e demais entidades locais, no dia 27 de Junho, no Estádio Municipal de Aveiro. As actividades
realizaram-se em 2 momentos: no período da manhã, no exterior do Estádio, desenvolveram-se
os ateliers diversos, aulas de ginástica para os “netos” e para os “avós” e uma sessão de
autógrafos por parte de alguns jogadores da Equipa do Sport Clube Beira Mar; no 2º momento,
que decorreu durante a tarde, teve início no interior do Estádio, com o almoço convívio entre
todos os presentes e com a realização de uma tarde recreativa, durante a qual as IPSS e
Entidades locais fizeram as suas actuações, de onde se destacam, desfile de moda, aula de
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aeróbica, cantares populares, coreografias e dança contemporânea. Esta iniciativa culminou
com um lanche e baile convívio e contou com a participação de cerca de 400 pessoas.
1.6. Comemoração do Dia “Dar vida à Pateira”, em parceria com a Junta de Freguesia de
Requeixo, IPSS e demais entidades locais, no dia 13 de Setembro, no Centro Social de Requeixo,
através da realização de almoço convívio para os participantes, seguido de tarde recreativa,
com ateliers. A iniciativa contou com a participação de cerca de 220 pessoas.
1.7. Comemoração do Dia “Cacia, Ontem e Hoje”, em parceria com a Junta de Freguesia de
Cacia, IPSS e demais entidades locais, no dia 16 de Setembro, no lugar de Murçainho, Rio Novo
do Príncipe, através da realização de diversas actividades. No período da manhã,
desenvolveram-se ateliers diversos e uma mostra de Tasquinhas de sabores, seguido de almoço
convívio. No período da tarde, houve a actuação de Ranchos e a dinamização dos ateliers.
Participaram, na iniciativa, 260 pessoas.
1.8. Comemoração do “Dia Mundial do Turismo”, em parceria com a Junta de Freguesia da
Vera Cruz, IPSS e demais entidades locais, no dia 27 de Setembro, no Canal de São Roque,
através da realização de diversas actividades. No período da manhã, desenvolveram-se ateliers
diversos, seguido de almoço convívio. No período da tarde, houve a actuação das IPSS’ s locais,
seguido de baile com demonstração da Dança da Vassoura. A iniciativa contou com a
participação de 210 pessoas.
1.9. Comemoração do “Dia Mundial do Idoso e da Música”, em parceria com a Junta de
Freguesia da Glória, IPSS e demais entidades locais, no dia 2 de Outubro, na Discoteca Clube
Oito, através da actuação das IPSS’ s participantes. Seguiu-se a realização de baile e concurso
de “melhor par”, com atribuição do respectivo prémio.
A tarde terminou com um lanche convívio e com a entrega dos certificados e prémios aos
participantes do concurso “Sons e Saberes”. Participaram na actividade, 260 pessoas.
1.10. Comemoração do “Dia Mundial da Alimentação”, em parceria com a Junta de Freguesia
da Eirol, IPSS e demais entidades locais, no dia 16 de Outubro, no Centro Social da Freguesia de
Eirol, através da realização de sessões de informação, subordinadas ao tema: “Regras para uma
alimentação saudável” e a Roda dos Alimentos. Seguiu-se um almoço convívio e tarde recreativa
com actividades diversas.
A tarde terminou com baile e lanche convívio, contando com a participação de 250 pessoas.
1.11. Comemoração do “Dia de São Martinho”, em parceria com a Junta de Freguesia São
Bernardo, IPSS e demais entidades locais, no dia 16 de Outubro, no Centro Paroquial de São
Bernardo, através da dinamização de diversos ateliers, jogos tradicionais e actuação das
Entidades Locais. No final das actividades, o magusto encerrou com um baile convívio. A
iniciativa contou com a participação de 295 pessoas.
1.12. Festa de Natal, em parceria com as Juntas de Freguesia, IPSS e demais entidades
concelhias, promoveu-se no dia 20 de Dezembro/06, a realização da Festa de Natal, destinada
aos idosos do concelho de Aveiro, no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos,
através da apresentação da Peça de Teatro “Uma Cama para Sete”, da responsabilidade da
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TZM, Ldª - TEZEEME. Participaram, nesta iniciativa, um total de 450 pessoas, a qual envolveu
20 entidades, entre as quais, 5 Juntas de Freguesia e 14 Instituições Particulares de
Solidariedade Social.

2. REUNIÕES COM AS IPSS DA TERCEIRA IDADE – “AVEIRO SÉNIOR”
Com o objectivo de promover a troca de experiências e o intercâmbio de conhecimentos entre
os técnicos das várias Instituições que desenvolvem a sua intervenção na área da terceira idade,
foi constituído um grupo de trabalho que pretende intensificar o trabalho em rede e em parceria
e a valorização do mesmo em prol dos idosos. Trata-se de um espaço destinado ao debate e
avaliação das iniciativas que se têm vindo a realizar, das carências e das potencialidades desta
área específica de intervenção.
O referido grupo, que se intitula de “Aveiro Sénior”, é constituído pelas seguintes instituições: a
Associação de Melhoramentos de Eixo, o Centro Comunitário da Vera Cruz, o Centro de
Formação e Cultura da Costa do Valado, o Centro Paroquial de São Bernardo, Centro Social de
Azurva, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, Centro Social e Paroquial de
Santa Eulália de Eirol, o Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira, o Centro Social e
Paroquial de São Jacinto, o Patronato de Nossa Senhora de Fátima e a Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
Neste âmbito, destaca-se a realização de 3 reuniões, no Centro Paroquial de São Bernardo, no
Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado e no Centro Social e Paroquial de Santo André
de Esgueira, realizadas nos dias, 5 de Maio, 9 de Junho e 7 de Julho, respectivamente, onde
foram debatidas questões relacionadas com formação na área da terceira idade, colónia de
férias para idosos, Festa de Natal e sessões de cinema.
3. APOIO E ARTICULAÇÂO COM OUTRAS INICIATIVAS DESTINADAS À POPULAÇÃO IDOSA
“ANIME WEEKEND AVEIRO 2006”
Articulação com o Aveiro Expo, na concretização do “Anime Weekend Aveiro 2006”, que
decorreu de 16 a 19 de Fevereiro, no Parque de Exposições de Aveiro.
A iniciativa centrou-se na programação de um dia, 17 de Fevereiro, dedicado à terceira idade,
onde estiveram presentes cerca de 85 pessoas, de 5 Instituições Particulares de Solidariedade
Social, as quais puderam participar nas várias actividades existentes, designadamente,
Demonstração de Origami, Auto Shiatsu, Exposição “O Armário Milagroso” e exibição de um
filme.
4. ARTICULAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DE OUTRAS AUTARQUIAS
Decorrente da solicitação da Câmara Municipal da Trofa para o apoio da Autarquia Aveirense à
realização do passeio anual de cerca de 2500 idosos a Aveiro, previsto para o dia 10 de
Setembro, foi escolhido o Rossio como local para a realização do referido encontro.
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- Inventariação e preparação e acompanhamento de toda a logística inerente à realização do
referido encontro, bem como solicitação do apoio e colaboração de diversas entidades e divisões
camarárias;
- 1 Visita com os responsáveis da Trofa, aos locais mais aprazíveis para a realização do passeio,
realizada no dia 14 de Junho;
- Reunião com as diversas Divisões da Autarquia envolvidas na preparação do passeio a Aveiro,
no dia 30 de Agosto.
Junta de Freguesia do Vale Paraíso
- Solicitação de apoio da Junta de Freguesia do Vale do Paraíso, em parceria com a Junta de
Freguesia de Abeiras de Baixo, ambas pertencentes ao Concelho da Azambuja à Câmara
Municipal de Aveiro no âmbito da realização de passeio a esta cidade por parte de cerca de 250
idosos, tendo o local escolhido para a realização do referido convívio sido o Parque Infante D.
Pedro, onde e superando as expectativas, cerca de 300 idosos, na sua maioria reformados e
familiares, conviveram animadamente, no passado dia 19 de Agosto.
No âmbito do apoio logístico deste evento foi estabelecida a articulação com a Divisão do Centro
de Congressos na organização e dinamização das actividades planeadas, bem como foi efectuada
uma visita com os responsáveis da Junta de Freguesia de Vale Paraíso, aos locais mais aprazíveis
para a escolha de um espaço destinado à realização do encontro de confraternização, diligência
realizada no dia 18 de Julho.
VI. APOIO ÀS IPSS – INSTITUIÇÔES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CONCELHIAS
Atendimentos e visitas a Associações
Entidades/Instituições

Assuntos

Equipa de Família e Menores do IRS de
Aveiro – 20/01/06

Apresentação da actividade desenvolvida no âmbito da
assessoria ao Tribunal de Família e Menores de Aveiro e
auscultação da Autarquia quanto à disponibilização de
instalações e apoio administrativo para a criação de um
Gabinete de Mediação Social em Aveiro.

Associação Comunitária de Solidariedade
Social da Freguesia de Requeixo –
26/01/06
IPSS Casa Mãe de Aradas - 26/01/06

Apresentação da intenção de construir um equipamento
Social destinado a dar resposta aos idosos da Freguesia.

Centro Distrital de Segurança Social de
Aveiro e Técnicos da Autarquia –
30/01/06
CERCIAV, SAVECOL e os Técnicos da
Autarquia – 02/02/06
Associação Conunitária de Solidariedade
Social da Freguesia de Requeixo –
17/02/06
Associação de Solidariedade Social o
“Triângulo” – 23/02/06
Casa Mãe de Aradas e ao Centro Social

Apresentação do projecto de construção e solicitação de
apoio a vários níveis por parte desta Câmara Municipal.
Construção do Novo Centro de Acolhimento e Emergência
Infantil de Aveiro.
Realização das “Obras de Adaptação da Sede e Centro de
Recursos da CERCIAV.
Visita às instalações do Centro Social de Requeixo
destinadas à criação de um Lar de idosos residentes na
freguesia.
Apresentação dos objectivos sociais, interesse de
participação no CLAS de Aveiro e de estabelecimento de
parcerias diversas, nomeadamente no âmbito do Projecto
RIA – Rede de Intervenção de Aveiro.
Visita à Instituição e realização de reunião do Executivo
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Paroquial S. Pedro de Aradas – 06/03/06
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro –
08/03/06
Consultadoria Barreto e Rothwell –
09/03/06

Centro Social Paroquial de Cacia –
13/03/06
CAEI – Centro de Acolhimento e
Emergência Infantil de Aveiro – 14/03/06
Associação Nacional de Jovens para a
Acção Familiar – 14/03/06

Centro Social Paroquial de Santa Eulália
de Eirol – 20/03/06
Associação de Solidariedade Social de
Requeixo e Presidente de Junta de
Requeixo – 24/03/06
Associação Portuguesa de Paralisia
Cerebral do Porto – 04/04/06
REAPN/Núcleo Distrital de Aveiro e com o
Centro Social Paroquial da Vera Cruz –
04/04/06
Alunos da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto – 13/04/06
Empresa MultiAveiro – 13/04/06
Mediadora do Programa Vida Emprego Emprego e Formação Profissional –
27/04/07
Câmara Municipal da Trofa – 04/05/06
Comissão Social de Freguesia da Vera
Cruz – 09/05/06
Cáritas Diocesana de Aveiro – 18/05/06

Camarário na referida freguesia.
Realização de um novo protocolo de colaboração para
regularização de dívida existente
Apresentação da actividade desenvolvida e do trabalho na
área de realização de diagnósticos sociais e de
metodologias de planeamento social, elaboração de
candidaturas e gestão de projectos de âmbito social, em
articulação com várias autarquias e de assessoria às redes
sociais.
Visita à Instituição e reunião do executivo camarário
naquela freguesia
Projecto de construção do novo Centro de Acolhimento e
da aquisição de equipamento de segurança para as actuais
instalações.
Apresentação dos objectivos e actividades desenvolvidas,
estabelecimento de colaboração no âmbito do Protocolo
estabelecido com a Câmara Municipal de Aveiro para apoio
psicológico aos jovens e interesse na participação no
Conselho Local de Acção Social e de constituição de
parceria através do Projecto RIA.
Visita às instalações da Instituição dada a realização da
reunião do executivo camarário naquela freguesia.
Actualização de informação sobre o desenvolvimento da
situação e os procedimentos legais tendo em vista a
legalização da Associação.
Apresentação do Projecto “Boccia Idade Sénior”
Apresentação de proposta de estabelecimento de parceria
para a realização de um Seminário Internacional, no
âmbito da temática da Mediação Social e Familiar.
Apresentação de Projecto de Investigação relativamente às
relações de parceria existentes entre a Rede Europeia
Anti-Pobreza e a Rede Social de Aveiro.
Apresentação e perspectivação de eventuais colaborações
no âmbito da Rede Social ou de candidaturas destinadas a
projectos de intervenção social.
Apresentação do Programa com o objectivo de sensibilizar
a Autarquia para a realização de uma candidatura a um
estágio profissional para um utente do Projecto “Agir para
Inserir”.
Apresentação da solicitação da visita a Aveiro de cerca de
2500 idosos, no dia 10 de Setembro.
Apresentação do Projecto “Contactar” destinado ao
desenvolvimento de da intervenção na zona da Praça do Peixe e na
área da prevenção dos consumos de drogas.
Projecto de construção do novo Centro de Acolhimento de
Emergência Infantil.

CERCIAV – Cooperativa para a Educação e
Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de
Aveiro - 08/06/06
Cáritas Diocesana de Aveiro Projecto “Portugal Amigo” – 29/06/06

IPSS Florinhas do Vouga – 20/07/06
Núcleo
de
Aveiro
Internacional – 20/07/06

da

Amnistia

Apresentação do Projecto de execução de sacos para
prendas, pelos utentes da Instituição, e consequente
pedido de apoio da Autarquia.
Actualização da informação sobre a construção do novo
edifício do CAEIA.
Apresentação de propostas destinadas à prestação de
serviços de apoio aos idosos mais carenciados,
nomeadamente, através da realização de arranjos e
consertos no domicílio.
Apresentação de proposta de realização de um Congresso
no 1.º semestre de 2007.
Apresentação de diversas propostas de realização de
actividades, entre as quais, conferência e exposição, e
convite ao Sr. Vereador para participação na referida
conferência.

Pág. 307

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

CTILG
–
Serviços
de
Tradução
Interpretação da Língua Gestual –
20/07/06
IPSS Florinhas do Vouga – 25/07/06
Associação de Estudantes de Cabo Verde –
27/07/06
Empresa de Intervenção Familiar –
20/09/06
Empresa Mentanalysis - Psicologia e Saúde
Mental – 29/09/06
Cáritas Diocesana de Aveiro – 26/10/06
CERCIAV – Cooperativa para a Educação e
Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de
Aveiro – 02/11/06

CERCIAV – Cooperativa para a Educação e
Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de
Aveiro - 13/11/06
APPACDM – Associação de Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental – 07/12/06
Cáritas Diocesana de Aveiro – 14/12/06
Fundação Padre Félix – 17/12/06

Apresentação da empresa e dos serviços prestados
Apresentação da situação problemática da Instituição, ao
nível das instalações e sustentabilidade financeira da
própria instituição.
Apresentação da Associação e disponibilização para o
estabelecimento de contactos privilegiados entre a Câmara
Municipal e os alunos Caboverdianos.
Apresentação e disponibilização da mesma para eventual
estabelecimento de parcerias.
Apresentação dos serviços prestados e solicitação de
estabelecimento de eventuais parcerias e ou protocolos de
colaboração.
Actualização da informação quanto à construção do novo
edifício do CAEIA - Centro de Acolhimento Emergência
Infantil.
Apresentação de proposta de alteração das valências a
instalar no Centro de Recursos e consequente solicitação
de alteração ao Projecto de Arquitectura; solicitação de
vistoria às instalações do Pré-fabricado anexo à sede, face
à degradação das mesmas; Revisão do Protocolo em função
da rentabilidade de dois dos jovens colaboradores da
CERCIAV integrados na Divisão de Espaços Verdes e os
Jardins.
Visita às lojas situadas no Centro Glicínias destinadas à
serem adaptadas para a criação e funcionamento do futuro
Centro de Recursos
Participação na visita e sessão inaugural do novo Lar
Residencial da Instituição
Actualização de informação relativamente à construção do
novo edifício do CAEIA – Centro de Acolhimento de
Emergência Infantil Aveiro;
Participação na Festa de Natal da Instituição

VII. DIA INTERNACIONAL DAS FAMÍLIAS
A comemoração do Dia Internacional das Famílias tem como 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. No ano de 2006, realizou-se a iniciativa “Maio – Mês das Famílias”, que
combinou inúmeras actividades, realizadas por diversas entidades concelhias e em parceria com
a Divisão de Acção Cultural. A preparação das referidas comemorações incluiu:
- Reunião a 27 de Abril com as IPSS concelhias, solicitando a colaboração para o
desenvolvimento das actividades comemorativas;
- Reuniões na Junta de Freguesia de Requeixo, com o objectivo de apresentar a proposta de
realização e a programação conjunta para a comemoração do Dia Internacional das Famílias
naquela freguesia, as quais decorreram nos dias 5 e 10 de Maio.
- Realização de contactos com diversas entidades, públicas e privadas, solicitando a colaboração
para as comemorações do referido dia;
- Elaboração e divulgação do programa de actividades, que incluiu:
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- Dia 4 Maio, no Salão Paroquial de S. Bernardo, pelas 21h15, realização de Café Convívio “A
Família na encruzilhada do direito e do dever”. Conversa sobre a Educação e Cuidados aos
Idosos;
- Em Ervideiros, Projecto Novas Sendas, realização de Rastreios de saúde na área da
hipertensão, no dia 9 de Maio; actividades de interacção entre as famílias, no dia 10 de Maio; no
dia 11 de Maio houve a comemoração do dia da imagem pessoal;
- Também no dia 11 de Maio, no Centro Social de Azurva, às 21h, realizou-se um Café com Pais “Ler desde bebé”, com a participação da Dr.ª Graça Cardoso.
Na Escola Básica Integrada de Eixo (Jardim de Infância), realizou-se um intercâmbio com os
Idosos da Associação de Melhoramentos de Eixo
- A Fábrica da Ciência Viva, ofereceu as entradas para as famílias visitantes, no dia 14 Maio.
- No dia 15 Maio, Dia Internacional das Famílias, realizaram-se diversas actividades na freguesia
de Requeixo, nomeadamente, a apresentação do Portal Conciliar.net, pela Associação de Jovens
para a Acção Familiar e a apresentação do Boletim Informativo Miosotis, pela Florinhas do
Vouga. No período da tarde e com a colaboração do Programa “Viver Aveiro”, realizaram-se
ateliers diversos, jogos de mesa e convívio entre todos os participantes, com actuação do Grupo
Coral do Centro Comunitário da Vera Cruz

e do Grupo de Música Popular Portuguesa da

A.P.P.A.C.D.M..
- Entradas gratuitas para as famílias visitantes no Museu de Aveiro.
- Visitas guiadas gratuitas para as famílias visitantes no Museu da Troncalhada.
- Exposição de objectos significativos de cada Família e feira do Livro pela Livraria Navio de
Espelhos, no Centro Social e Paroquial da Vera Cruz.
- No dia 17 de Maio, Dia Aberto à Família, em Ervideiros com projecção de filme e construção de
um cartaz no final; comemoração do Dia dos Avós, no Centro Social e Paroquial da Vera Cruz;
Programa “Viver Aveiro” - Formação em Artes Decorativas
- No dia 18 Maio, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, realizou-se o workshop “Os
Deveres e Direitos das Famílias”, dirigido aos Técnicos e à população em Geral, dedicado à
Educação, Saúde, Cidadania e Participação Social; o Museu de Aveiro disponibilizou entradas
gratuitas para as famílias visitantes
- No dia 19 de Maio no Centro Social e Cultural de Requeixo, realizou-se a Hora do Conto “A
princesa baixinha”;
- No dia 20 de Maio, no Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, realizou-se o Dia dos Avós;
diversas actividades organizadas pelo Programa “Viver Aveiro”
- No dia 24 de Maio, o Programa “Viver Aveiro” – Formação em Artes Decorativas.
- No Dia 26 de Maio, realizou-se uma visita das crianças do Jardim de Infância de Eixo aos Idosos
da Associação de Melhoramentos de Eixo.
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VIII. Visita a Aveiro do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, no âmbito da 2ª Jornada
do “ROTEIRO PARA A INCLUSÂO”, realizada no dia 13 de Julho
- Participação nas várias reuniões de preparação da visita do Sr. Presidente da República a
Aveiro, realizadas pelo Gabinete da Presidência;
- Sistematização de dados de caracterização da intervenção municipal no domínio da acção
social destinados a integrar a comunicação do Sr. Presidente da Câmara Municipal;
- Estabelecimento de múltiplos contactos com as IPSS do Concelho, no sentido de assegurar a
sua presença nas referidas Jornadas, dedicadas às temáticas da “Violência Doméstica e das
Crianças em Risco”, e que decorreram no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos
de Aveiro, tendo contado com a participação em palco de 27 IPSS concelhias, e com as
intervenções da Cáritas - Centro de Acolhimento e Emergência Infantil de Aveiro, do Centro
Social e Paroquial da Vera Cruz - Casa Abrigo Vera Vida e do Lar Divino Salvador.
IX. COLABORAÇÃO COM AS DIVERSAS DIVISÕES DA AUTARQUIA
A colaboração entre as várias divisões camarárias decorre do desenvolvimento de processos de
articulação, organização e funcionamento dos serviços e projectos camarários, atendendo, por
um lado, à interdisciplinaridade das várias áreas de intervenção municipal e por outro lado, da
necessidade de racionalização de recursos e meios disponíveis pelos vários pelouros para a
prossecução dos objectivos previstos nas diversas áreas de intervenção.
1. “CAMPANHA BANDEIRA AZUL – SÃO JACINTO MAIS LIMPO”
Participação em reunião com as várias Divisões da Autarquia, no sentido da elaboração de um
programa de actividades para a apresentação da Candidatura no dia 14 de Fevereiro. Ficou
definida a realização das comemorações do “Dia de São João”, em São Jacinto, no dia 23 de
Junho, comemorações estas integradas no âmbito do Projecto “Viver a Idade”.
- Articulação com a Divisão de Ambiente no sentido de promover a divulgação da iniciativa da
ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental, no âmbito da Campanha Bandeira Azul
2006, com o tema “Bandeira Azul – 20 anos”, realizada no dia 05 de Junho, Dia Mundial do
Ambiente, em São Jacinto.
2. AGENDA 21 ESCOLAR
Colaboração com a Divisão de Educação e com a ASPEA para programação da iniciativa Dia da
Terra.
- Participação na reunião com a Divisão de Educação, a ASPEA e várias Instituições,
nomeadamente, Florinhas do Vouga, Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas,
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, no dia 28 de
Março, no âmbito da programação das comemorações do “Dia da Terra”, a realizar no dia 20 de
Abril, no Centro Cultural de Congressos e no Cais da Fonte Nova.
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- Colaboração com a Divisão de Educação e com a ASPEA para a programação e divulgação da
iniciativa Dia da Terra.
- Participação nas actividades inerentes às comemorações do “Dia da Terra”, realizadas no dia
20 de Abril, no Centro Cultural de Congressos e no Cais da Fonte Nova.
- Divulgação do seminário “Contributos individuais para uma agenda colectiva...pelas crianças
em risco”, prevista para o dia 1 de Junho, no âmbito da parceria realizada com o Departamento
de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro.
3. “VI ANIVERSÁRIO DA CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE”
- Colaboração com a Divisão de Juventude através da participação na reunião com as demais
Divisões da Autarquia, no dia 30 de Março, com vista à apresentação da programação e
disponibilização de recursos humanos e estabelecimento de contactos para a divulgação da
referida iniciativa, a decorrer nos dias 19, 20 e 21 de Maio.
- Participação e colaboração nos Ateliers desenvolvidos no dia 21 de Maio, no Rossio.
4. “VIVER AVEIRO”
Participação em reunião com a Divisão de Acção Cultural, no dia 30 de Março, no âmbito da
dinamização do Projecto “Viver Aveiro” e articulação da Divisão na sua concretização.
5. CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SUB 21
- Articulação e colaboração com a Divisão de Desporto no sentido de promover a divulgação e
oferta de bilhetes aos utentes das várias Instituições Particulares de Solidariedade Social
concelhias, para a assistirem aos jogos realizados nos dias 29 de Maio e 1 de Junho, em Aveiro.
6. PROJECTO “FELIZIDADE”
- Articulação com a Divisão de Desporto, no sentido de promover a divulgação da Caminhada,
realizada no dia 26 de Maio, das 10h às 12h30m, no Canal de S. Roque. Colaboração, ainda, ao
nível da disponibilização de 2 recursos humanos para apoio à logística e aos idosos das IPSS
participantes. A presente iniciativa contou com a presença de cerca de 180 utentes inscritos no
referido Projecto.
- Colaboração com a Divisão de Desporto, na Festa de Encerramento do Projecto “FelizIdade”,
através da disponibilização de 2 recursos humanos, no sentido de apoiar a realização da festa de
encerramento do Projecto desenvolvido pela referida Divisão, que contou com a presença de
cerca de 120 idosos, no dia 30 de Junho.
7. “FEIRA DO LIVRO”
- Articulação com a Divisão de Biblioteca Municipal e Divisão de Acção Cultural na divulgação
das actividades inseridas na “Feira do Livro”, a decorrer de 24 de Maio a 04 de Junho, no Rossio,
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com especial destaque para o “Dia Aberto às Escolas”, dia 25 de Maio e o “Dia Mundial da
Criança”, no dia 01 de Junho.
8. FESTAS DA RIA
- Colaboração com a Divisão de Acção Cultural na dinamização e organização de uma tarde
dedicada aos idosos do Concelho de Aveiro, integrada no programa das “Festas da Ria”, através
da realização dos contactos com as Instituições intervenientes na área da terceira idade. A
iniciativa decorreu no dia 19 de Julho, no Rossio, através das actuações de várias IPSS,
designadamente, do Centro Comunitário da Vera Cruz, do Centro de Formação e Cultura da
Costa do Valado, do Centro Paroquial de São Bernardo, do Patronato de Nossa Senhora de
Fátima e da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Esta iniciativa contou com a presença de
cerca de 150 pessoas.
9. I TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA
- Articulação e colaboração com a Divisão de Juventude no sentido da dinamização de
actividades em São Jacinto, durante o dia 08 de Julho, designadamente, ateliers diversos, em
colaboração com a Divisão de Acção Cultural e do Projecto RIA.
10. APRESENTAÇÃO DO NOVO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL
- Participação na reunião realizada no dia 6 de Setembro, destinada à apresentação do SITE da
Autarquia; formação para gestão dos conteúdos; metodologia de trabalho e definição dos dados
de interesse para colocação no Site.
- Participação na acção de formação Backoffice da CMA e HTML básico, realizada no dia 27 de
Outubro.
11. ACTUALIZAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
- Participação na reunião promovida pelo Departamento de Desenvolvimento e Planeamento
Territorial destinada à apresentação pela Equipa Técnica de Elaboração da Revisão do PDM do
ponto de situação relativamente ao processo de revisão do actual Plano Director Municipal,
nomeadamente, principais objectivos operativos e programáticos e consequente partilha de
informação sobre as respectivas áreas de actuação dos presentes, tendo em vista a obtenção de
contributos para o referido processo, a qual se realizou no dia 9 de Setembro.
12. “BAZAR DE NATAL”
- Colaboração com a Divisão de Acção Cultural, ao nível da divulgação da iniciativa e da
organização do Bazar de Natal, realizado de 7 a 17 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.

Pág. 312

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

- Reunião realizada com as várias Instituições e Associações do Concelho, no dia 20 de Novembro
para definição de horários de funcionamento e demais procedimentos.

Participaram nesta

iniciativa um total de 19 Entidades, entre as quais se destacam 13 Instituições Particulares de
Solidarieadade Social, 4 Associações concelhias e dois Serviços.
13. CAMPANHA “DAR POR UM SORRISO”
- Colaboração e articulação com a Divisão de Juventude ao nível da divulgação desta Campanha
de Solidariedade, que decorre de 13 de Novembro a 11 de Dezembro, tendo como objectivo a
recolha de brinquedos e roupas, que serão distribuídos pelas várias Instituições do Concelho, no
dia 14 de Dezembro, na Casa Municipal da Juventude. Participaram nesta Iniciativa 11
Instituições e Associações, sendo 10 IPSS.
14. GABINETE DE INTERVENÇÂO LOCAL (GIL)
Destina-se a promover o acompanhamento e atendimento integrado à população residente na
Urbanização de Santiago. Deste modo, em articulação com a Divisão de Habitação Social, e
outras entidades, nomeadamente, CPCJ de Aveiro, realiza-se, acompanhamento psicológico e
aconselhamento, aos seguintes níveis:
- Individual, a crianças e adultos residentes na Urbanização de Santiago;
- Atendimento aos munícipes residentes na Urbanização de Santiago;
- Participação em 7 reuniões com as entidades que intervêm na Urbanização de Santiago, no
sentido de partilhar informações e solucionar problemas, em parceria;
- Realização de 1 reunião 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 1
menor.
- Resumindo Esquematicamente:
Dias
Atendimento

N.º de Atendimentos

12

25

N.º de Apoios Psicológicos realizados
semanalmente e/ou quinzenalmente
5

Tab. 1 – dias de atendimento e n.º de atendimentos realizados de Janeiro a Maio de 2006.

15. GABINETE INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO FUNCIONÁRIO
Decorrente das actividades desenvolvidas pelo CCD, foi proposta a criação de um Gabinete, que
disponibiliza, entre outros serviços, o apoio psicológico aos funcionários que assim o desejarem.
- Atendimento semanal a um funcionário da autarquia e avaliação de situação colocada
relativamente a outro funcionário.
X. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
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Decorrente da solicitação de apoio da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral foram
encetados vários contactos, nomeadamente com a Câmara Municipal de Ílhavo, Parque de
Campismo da Barra e com a Fundação CESDA, através da Colónia de Férias da Barra, tendo sido
perspectivada através desta última entidade a disponibilização de instalações com condições de
acessibilidade indispensáveis à realização da visita de um grupo de 5 jovens deficientes ao
concelho de Aveiro e Ílhavo, a qual se concretizou no dia 19 de Outubro.
- Disponibilização de um Técnico da área da Psicologia para ministrar o módulo Psicologia Social
no Curso de Formação a Agentes Fiscalizadores da Moveaveiro. O referido módulo decorreu no
dia 15 de Novembro, das 9h às 13h e contemplou conteúdos relacionados com a Comunicação,
as Relações Interpessoais e a Gestão de Conflitos.
- Projecto Idosos em Segurança, através da participação na reunião realizada no Centro Cultural
de Congressos, no dia 23 de Novembro de apresentação do referido Projecto da responsabilidade
da PSP, bem como à definição de estratégias de colaboração e de divulgação do mesmo, através
das entidades públicas e privadas do concelho de Aveiro, nomeadamente, CLAS de Aveiro e IPSS
com valências de 3ª idade.
XI. PARCERIAS
1. PROJECTO “NOVAS SENDAS”
No âmbito da parceria com a Cáritas Diocesana de Aveiro no referido projecto, cujo objectivo é
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 infra-estruturas
indispensáveis à prossecução das várias actividades programadas.
Síntese da Actividade Desenvolvida
Actividades e Entidades/Instituições

OBJECTIVOS

Articulação com várias Divisões da CMA,
nomeadamente com a Divisão de
Projectos e Obras
Reunião com a Equipa do Projecto e
Divisão de Habitação Social em
10.02.06; 10.02.06; 20.02.06 e 15.03.06
Articulação
com
os
Serviços
Municipalizados de Aveiro e com o
Departamento de Serviços Urbanos
Reunião com os Parceiros do Projecto, em
22.02.06

Acompanhamento do processo de implementação de
instalações sanitárias amovíveis nos bairros sitos no lugar
dos Ervideiros
Tendo em vista a realização de um Acordo com a
população do 3.º Bairro para a utilização dos sanitários
colocados por esta Autarquia
Ligação da água para as instalações sanitárias e realização
das diligências destinadas à aquisição de esquentador e
construção de um abrigo para a colocação do equipamento
Avaliação e debate com os parceiros da actividade
desenvolvida pelo projecto e preenchimento de
questionário de avaliação intercalar do desenvolvimento
Acompanhamento e avaliação dos agregados familiares
residentes no 3.º Bairro dos Ervideiros, quanto à utilização
dos sanitários colocados pela Autarquia
Assegurar o transporte das crianças que frequentam a
Escola do 1º Ciclo da Quinta do Simão para participação
nas actividades desenvolvidas no Rossio no Dia Mundial da
Criança
Divulgação das acções realizadas pelo Projecto, “Educação
para a Saúde”, nos dias 9,10 e 11 de Maio e “Encontros
Temáticos” sobre “A Saúde”, no dia 9 de Junho de 2006

Reunião com a Equipa do Projecto
Articulação com a MOVEAVEIRO

Divulgação de Acções de Projecto
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Reunião de
25.07.06

Parceiros,

realizada

Visita aos Ervideiros em
28.09.06; 28.11.06; 12.12.06.
Lusitaniagás

em

21.08.06;

Avaliação do acompanhamento efectuado e de articulação
de procedimentos e estratégias relativamente aos
agregados familiares residentes no 3.º Bairro dos
Ervideiros, quanto à utilização dos sanitários
Acompanhamento da utilização do equipamento sanitário
no 3.º Bairro
Articulação com a Lusitaniagás tendente à formalização de
contrato de fornecimento de gás e de colocação das infraestruturas necessárias

XII. FORMAÇÂO
Constituindo a Formação um vector importante da modernização das organizações e da
valorização dos seus recursos Humanos, descreve-se neste item a participação dos elementos
desta Divisão nas Acções promovidas pela Câmara Municipal e por outras entidades nas seguintes
Acções de Formação:
- 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 3,10 e 17 de Janeiro de
2006.
- Participação na Sessão de Sensibilização subordinada ao tema “Políticas Activas no Combate ao
Absentismo e Abandono Escolar”, promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação
Distrital de Aveiro, no dia 11 de Janeiro de 2006.
- Participação de dois elementos da Divisão na Acção de Formação “Violência na Família Perspectivas e Intervenções”, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários, em colaboração
com a Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica, nos dias 9 e 10 de Fevereiro, no Porto.
- Participação de três elementos no Workshop Multiplicar realizado no âmbito do apresentação
da plataforma informática e do Microprojecto da Rede Social de Aveiro, promovido pela REAPN
Portuguesa, no dia 9 de Março, no Núcleo Distrital de Aveiro da REAPN.
- Participação de quatro elementos na Acção de Formação “Promover Igualdade de
Oportunidades entre Homens e Mulheres”, realizada no âmbito do Projecto Gerar
Oportunidades, promovido pelo GRAAL, nos dias 23 e 24 de Março, no Centro Cultural de
Congressos de Aveiro.
- Participação no Seminário sobre a Lei Tutelar Educativa promovido pelo Centro de Estudos
Judiciários e realizado em Coimbra nos dias 30 e 31 de Março.
- Participação de um elemento na Acção de Formação “EXCEL XP – Nível 1”, realizada de 8 a 11
de Maio pela Galileu.
- Participação de um elemento na Acção de Formação “Gestão Técnica de Recursos Humanos” 1ª edição, realizada pela MultiaVeiro, nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de Junho.
- Participação de um elemento na Acção de Formação “Novas Competências das Autarquias
Locais”, 1ª Edição da AMRia e realizada nos dias 26 e 27 de Junho.
- Participação de um elemento na Acção de Formação “Internet e Outlook XP – nível 1”, Galileu e realizada nos dias 26 e 27 de Junho.
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- Participação de um elemento na Apresentação Pública do Programa Operacional de Respostas
Integradas – PORI, realizada pela Unidade de Prevenção de Aveiro, no dia 29 de Junho, no
Pequeno Auditório do Centro Cultural de Congressos.
- Participação de um elemento no Workshop “Fundos Estruturais 2007-2013”, promovido pela
REAPN e realizada na CCDRC - Coimbra, no dia 30 de Junho.
- Participação de um elemento na Acção de Formação “Ética e Deontologia do Serviço Público”,
1ª Edição, promovida pela AMRia e realizada pela Multiaveiro nos dias 1 e 2 de Julho.
- Participação de um elemento no Seminário “SIADAP”, realizado no Hotel Meliá Ria, no dia 19
de Julho, das 15:00h às 18:30h.
- Participação de 4 elementos na Acção de Formação “Diagnóstico Social” ministrada pela
Fundação Bissaya Barreto e realizada nos dias 18, 19 e 20 de Setembro na sala 2 do Centro
Cultural e de Congressos de Aveiro.

- Participação de 2 elementos na Acção de Formação “SIADAP” realizada pela Fundação Bissaya
Barreto e realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de Setembro na Biblioteca Municipal de Aveiro.

- Participação de 2 elementos na Acção de Formação “Do Recrutamento à Aposentação”,
promovida pela AMRia, de 25 a 29 de Setembro.
- Participação de 3 elementos no Seminário sobre o SIADAP, que decorreu no Museu Marítimo de
Ílhavo, no dia 10 de Outubro.
- Participação de 1 elemento na Acção de Formação “Marketing das Autarquias”, que se realizou
de 11 a 13 de Outubro.
- Participação de 1 elemento na Acção de Formação “Código do Procedimento Administrativo”,
promovida pela AMRia, de 23 a 27 de Outubro.
- Participação de 1 elemento na Acção de Formação “Gestão Prática de Conflitos”, promovida
pela MultiAveiro, de 13 a 17 de Novembro.
- Participação de 1 elemento na Acção de Formação “Código do Procedimento Administrativo”,
promovida pela AMRia, de 23 a 27 de Outubro.
- Participação de 1 elemento na Acção de Formação “Código do Trabalho”, promovida pela
Amria, de 23 a 24 de Novembro e de 27 a 29 de Novembro.
- Participação de 3 elementos na Acção de Formação “Mediação Social e Comunitária”, cuja
entidade promotora foi a Fundação Bissaya Barreto, tendo-se realizado na Biblioteca Municipal
de Aveiro, nos dias 4, 5, e 6 de Dezembro.

XIII. ORIENTAÇÂO DE ESTÀGIOS CURRICULARES DE ALUNAS DE SERVIÇO SOCIAL
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. Descrevendo-se a seguinte actividade desenvolvida:
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- Participação na reunião de Avaliação referente ao Projecto de estágio apresentado pela aluna,
que decorreu no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, com a supervisora Professora
Doutora Alcina Martins, realizada em 08/02/2006. Este estágio curricular desenvolveu-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:
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.
- A participação na fase final de orientação do estágio, curricular desenvolvido no ano lectivo de
2005/2006, caracterizou-se pela análise do Relatório elaborado pela estagiária, subordinado ao
tema ”As Comissões Sociais de Freguesia no Desenvolvimento do Projecto RIA – Rede de
Intervenção de Aveiro” e a avaliação final, realizada no Instituto Superior Miguel Torga, em
Coimbra, no dia 5 de Julho.
No ano lectivo 2006/2007, ocorreu a integração de duas estagiárias Curriculares do 5º Ano de
Serviço Social: Joana Barata Gonçalves e Mítzia Belzay Pandeirada. Descrevendo-se em seguida
as actividades desenvolvidas neste âmbito:
- Apresentação às alunas e supervisoras, Drª Alcina Martins e Drª Fátima Caldeira, as áreas de
intervenção da Divisão de Acção Social, negociação de estágios e definição de objectivos,
processo que decorreu, no dia 11 de Outubro, tendo sido equacionada a integração da estagiária
Joana Barata Gonçalves na Rede Social de Aveiro, cujo Projecto de Estágio tem como tema, a
implementação e consolidação da Rede Social de Aveiro, com os seguintes objectivos: conhecer
a estrutura e funcionamento da Rede Social; participar nas acções de dinamização dos
parceiros; dinamização das Comissões Sociais de Freguesia e reflexão sobre a acção do Serviço
Social nesta área de intervenção.
Relativamente à estagiária Mítzia Belzay Pandeirada, o Projecto de Estágio, incide no Projecto
RIA - Rede de Intervenção de Aveiro, implementação e consolidação, tendo como objectivos: o
contributo ao Diagnóstico das Famílias em Risco residentes em 3 freguesias, do âmbito
geográfico deste projecto; análise do desenvolvimento da Unidade de Atendimento Integrado
nas referidas freguesias e reflexão sobre a acção do Serviço Social nesta área de intervenção.
- Análise e avaliação dos relatórios do 1º semestre apresentados pelas alunas Mítzia Belzay
Pandeirada e Joana Barata Gonçalves.

Pág. 317

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

6.3.2. DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
__________________________________________________________________________________
A exemplo de anos anteriores, a Divisão de Habitação Social, pautou a sua intervenção,
sobretudo, ao nível da Gestão Social do parque habitacional propriedade da Autarquia.
Assumindo-se a habitação como eixo estruturante no processo de inclusão social de grupos
sociais

mais

vulneráveis

e,

partindo

do

pressuposto

que

as

problemáticas

sociais

contemporâneas implicam uma constante reflexão metodológica quanto à implementação de
projectos direccionados às especificidades, necessidades e interesses do público alvo, tem sido
uma preocupação constante da Divisão de Habitação Social contrariar mecanismos conducentes
à pobreza e exclusão social, através da realização de acções dirigidas à população residente em
fogos de habitação social, assim como, dinamização de parcerias e articulação com o tecido
institucional vocacionado para a vertente da solidariedade social.
Daqui emerge uma preocupação que se prende com o reforço da intervenção dos Técnicos da
Divisão, através de um Serviço de Atendimento a moradores e munícipes assente na qualidade
do relacionamento interpessoal, o que, por excelência, contribui para facilitar mecanismos de
interacção entre Técnico e utente, revelando-se em práticas facilitadoras e conducentes ao
ajustamento das metodologias de intervenção adoptadas, as quais se pretendem que contribuam
para a participação e autonomia dos moradores e/ ou munícipes na resolução dos seus
problemas.
Efectivamente, esta opção de metodologia de intervenção tem conduzido a resultados
considerados

pertinentes,

junto

da

população,

e

construído

quadros

de

referência

imprescindíveis para a descrição e interpretação das dinâmicas locais, situando, por um lado, a
importância que merece o modelo de acção utilizado pela Divisão de Habitação Social, e, por
outro lado, contribuindo para afirmar a importância das trajectórias institucionais no combate à
vulnerabilidade, exclusão e auto-exclusão social dos grupos sociais mais desfavorecidos.
A propósito do anteriormente referido, é de realçar a continuidade do Projecto “educar
pr’habitar”- Urbanização de Santiago,

cujos conteúdos programáticos têm sido objecto de

reformulação de acordo com as pretensões e sugestões apresentadas pelos destinatários,
assente numa perspectiva de adequabilidade às especificidades das categorias sociais a que se
dirigem, de modo a enfatizar os seus percursos e potenciar o seu desenvolvimento social e
pessoal enquanto cidadãos agentes de mudança nos seus processos de inclusão social, e do qual
resultou o estudo de investigação “Acompanhar e Avaliar o Impacto da Formação “Vivências e
Boas Práticas Domésticas”, junto dos Destinatários, realizado pela Dra. Virgínia de Jesus Pinho
no âmbito de estágio curricular do Instituto Superior Miguel Torga, que decorreu na Divisão de
Habitação Social.
Nesta lógica de actuação e, tendo em vista a captação de população juvenil residente na
Urbanização de Santiago, categoria social com forte componente no processo de socialização
intergeracional, procedeu-se à dinamização de um “Campo de Férias” dirigido a este público.
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No que à atribuição de habitação social diz respeito tem sido desenvolvido um esforço acrescido
no que se refere ao resgate de habitações cuja ocupação se processa de forma irregular, sendo
prioridade de intervenção a resolução das “Situações de Emergência” que se reportam a famílias
residentes em construções abarracadas, ou que ofereçam perigo iminente de ruína.
A gestão das carências habitacionais do Município é, também, um processo de desenvolvimento
contínuo e, em constante actualização, sendo que o levantamento de carências decorre da
solicitação dos munícipes, Juntas de Freguesia e comunidade em geral, com especial relevo para
as famílias de baixos recursos económicos residentes 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.
O conhecimento destes “habitats”, nalguns casos, áreas de vulnerabilidade e de risco é, sem
margem de dúvida, fundamental para sublinhar a necessidade de expansão dos recursos
habitacionais a disponibilizar a estas famílias, processo indissociável da

planificação de

estratégias adequadas, do ponto de vista urbanístico e, numa perspectiva de promover melhor
qualidade de vida aos munícipes Aveirenses, dado 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
O Recenseamento de famílias com carências habitacionais residentes no Concelho de Aveiro tem
sido efectuado com base no ficheiro existente na Divisão de Habitação Social,

situações

identificadas pelas Juntas de Freguesia do Concelho e solicitações dos munícipes cujo tipo de
alojamento refere-se a anexos, habitações em ruína, sótãos, caves, prédios e moradias e, cuja
base de dados vai sendo actualizada face aos pedidos de habitação que vão surgindo e que são
objecto de visita domiciliária.
Assim e, após actualização em 2006, registaram-se mais 48 situações, referentes a novos
pedidos de habitação, os quais foram objecto de visita domiciliária e respectiva informação
social, através da qual se avaliou a situação sócio-económica e habitacional dos agregados
familiares.
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Gráfico I – Novos pedidos de Habitação, objecto de visita domiciliária e informação social
Esgueira
Vera-Cruz
Glória
Cacia

4

1

2

2

S.Bernardo

11

Santa Joana

4

São Jacinto
2
5
2

9
6

Aradas
Eixo
N.ª Sr.ª de Fátima
Oliveirinha

Deste modo, do universo das 840 situações identificadas e verificadas in loco, constata-se que
181 são de grande precariedade, no entanto, apenas, 124 reúnem condições de elegibilidade
para efeitos de acordos de celebração com o INH, ou seja, os senhorios concordam em proceder
à demolição das respectivas habitações.
Quadro I –Recenseamento de Famílias carenciadas no Concelho de Aveiro

Tipologia das Situações

Nº
de Casos

Situações habitacionais desconhecidas ( moradas insuficientes e/ou desconhecidas nas
comunidades locais)
Habitações que se encontram desocupadas (já não se encontram a residir nas moradas
identificadas)

123
63

situações de carência habitacional e/ou económica, onde foram efectuadas visitas
domiciliárias, com preenchimento de ficha socio-económica, das quais, 181 são de
grande precariedade. Das 181 apenas 124 senhorios concordam em proceder à demolição

326

das respectivas habitações.
Habitações demolidas ( construções que, entretanto, foram demolidas)
Habitações com boas condições de Habitabilidade (inelegíveis para efeitos de celebração
de Acordos com o INH)

22
54

Agregados familiares proprietários da habitação

12

Agregados familiares que entretanto resolveram a situação

118

Situações em que as habitações encontram-se desocupadas, por falecimento do ocupante
Situações em que não foi possível contactar os residentes - deixou-se Aviso Postal no
sentido de contactarem a Divisão de Habitação Social, o que nunca se verificou

9
49

Situações habitacionais referentes a casas propriedade da Câmara Municipal de Aveiro
(monoblocos do Caião, casas muito degradadas no Bairro da Cova do Ouro, situações de
sobreocupação no Bairro Vila Verde, em Eixo, e uma casa sita na Rua do Sol - Agras do

16

Norte)
Situações repetidas (pedidos de Habitação Social em nome dos vários elementos do
mesmo agregado familiar)
Agregados familiares que recusam o realojamento em Habitação Social

Total

37
11

840
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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 88 fichas sócio-económicas referentes a situações habitacionais de munícipes
que recorreram, pela 1ª vez, aos Serviços da DHS, 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

14

Locação

6

Anexo

1

Coabitação com familiares

8

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

1

Habitação de Função

3

Sótão

1

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

17

Total

17

Freguesia de Esgueira
Tipo de Alojamento
Prédio ou Moradia

Nº de Pedidos
9

Título de Ocupação

Nº de situações

Locação

10

Anexo

1

Coabitação com familiares

2

Barraca

1

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

1

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

13

Total

13

Freguesia de Aradas
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

8

Locação

5

Anexo

1

Coabitação com familiares

4

Barraca

1

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

0

Sublocação

1

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

1

Cave

1

Outros

0

Acção de Despejo

0
Total

11

Total

11
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Freguesia de Santa Joana
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

2

Locação

0

Anexo

0

Coabitação com familiares

2

Barraca

0

Ocupação Precária

0

Falta de Habitação

1

Sublocação

0

Habitação em Ruína

0

Habitação de Função

1

Sótão

1

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

1

Acção de Despejo

0

Total

4

Total

4

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

3

Barraca

2

Ocupação Precária

6

Falta de Habitação

1

Sublocação

0

Habitação em Ruína

4

Habitação de Função

0

Sótão

1

Locação com Hóspedes

1

Cave

0

Outros

1

Acção de Despejo

0

Total

16

Total

16

Freguesia de Oliveirinha
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

5

Locação

4

Anexo

0

Coabitação com familiares

2

Barraca

1

Ocupação Precária

1

Falta de Habitação

0

Sublocação

0

Habitação em Ruína

1

Habitação de Função

0

Sótão

0

Locação com Hóspedes

0

Cave

0

Outros

0

Acção de Despejo

0

Total

7

Total

7
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Freguesia de Eixo
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

5

Locação

2

Anexo

0

Coabitação com familiares

1

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

1

Acção de Despejo

0

Total

5

Total

5

Freguesia de S. Bernardo
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

1

Locação

2

Anexo

1

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

2

Total

2

Freguesia de Nariz
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

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
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Freguesia de Nossa Senhora de Fátima
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

1

Locação

1

Anexo

0

Coabitação com familiares

0

Barraca

0

Ocupação Precária

0

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

Freguesia de Cacia
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

4

Locação

5

Anexo

2

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

6

Total

6

Freguesia de S. Jacinto
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

3

Locação

2

Anexo

2

Coabitação com familiares

2

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

5

Total

5
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Fora do Concelho de Aveiro
Tipo de Alojamento

Nº de Pedidos

Título de Ocupação

Nº de situações

Prédio ou Moradia

5

Locação

2

Anexo

1

Coabitação com familiares

4

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

6

Total

6

O maior número de pedidos de habitação social, durante o ano de 2006, através do
preenchimento de fichas sócio-económicas, diz respeito às Freguesias de Glória (17), Vera Cruz
(16), Esgueira (13), Aradas (11), Oliveirinha (7), Cacia (6), S. Jacinto e Eixo (5 respectivamente),
Santa Joana (4). As Freguesias de S. Bernardo (2), Nariz e N.ª Sra. de Fátima (1
respectivamente)apresentam um menor número de pedidos de habitação social, sendo de referir
a inexistência de situações identificadas nas Freguesias de Requeixo e Eirol.
Quanto ao Tipo de Alojamento é de referir que das 88 situações de carência habitacional, 60
dizem respeito a Prédio ou Moradia, 9 anexo, 6 Habitação em Ruína, 5 barraca, 3 Sótão, 3 Falta
de Habitação e 1 a Cave e Acção de Despejo, respectivamente.
No que concerne ao Título de Ocupação, das 88 situações, 43 referem-se a Locação, 25 a
Coabitação com Familiares, 8 a Ocupação Precária, 4 a Habitação de Função e 2 a sublocação e
locação

com

hóspedes,

respectivamente,

e

ainda

4

referente

a

Outras

Situações,

nomeadamente, 3 casa própria e 1 habitação cedida temporariamente.
De referir que para além dos 88 novos pedidos de habitação, foram efectuados mais 6 pedidos
referente a agregados familiares que, embora, residentes fora do Concelho de Aveiro,
nomeadamente, 2 de Ilhavo, 1 de Vagos, 1 de Ovar, 1 de Oliveira do Bairro e 1 de Estarreja,
trabalham no Concelho de Aveiro.
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”, a DHS 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.
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2.1 OPERAÇÃO DE REALOJAMENTO E DEMOLIÇÃO
Foi efectuado um realojamento na Urbanização de Santiago, Bloco 33 1º E. Trata-se de pessoa
só que ocupava uma barraca sita na Travessa da Rua Comandante Rocha e Cunha, tendo-se
procedido, de imediato, à demolição da respectiva construção abarracada.
2.2 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 de agregados familiares considerados em
“Situação de Emergência, dos quais foram deferidos 5, sendo de salientar que, apenas, 3 foram
objecto de realojamento, nomeadamente 2 no Bairro Social da Quinta do Griné e 1 no Bairro de
Santiago. No que concerne aos outros 2 agregados, de referir que o IGAPHE, um resolveu a
situação por seus próprios meios e o outro recusou o realojamento em habitação social.
2.3 – SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA FUTURO REALOJAMENTO
Durante o ano de 2006 foram consideradas, em Reunião de Câmara, 7 “Situações de
Emergência”, referentes a situações de agregados familiares em situação de grave precariedade
habitacional e residentes nas Freguesias abaixo discriminadas:
Quadro II – Situações de Emergência p/ Freguesia
Freguesia

Nº Situações
Emergência

Santa Joana

1

Aradas

1

Vera-Cruz

1

Glória

1

Esgueira

3

Total

7

3. GESTÃO SOCIAL E ECONÓMICA DOS COMPLEXOS HABITACIONAIS
Na área da habitação social os modelos de intervenção e gestão social, exigem, por si só, uma
intervenção quotidiana, particularmente, incisiva, pois esta representa uma dimensão central
na estruturação da vida das populações e, 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.
Neste contexto, 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 outras, de modo a que se promovam estratégias de intervenção
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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 dimensão e heterogeneidade de classes sociais associadas a problemáticas sociais identificadas
na Urbanização de Santiago revela-se uma preocupação constante para a equipa da Divisão de
Habitação Social 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 socais com determinadas especificidades.
Decorrente desta necessidade, o 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 e articuladas com o tecido institucional com intervenção na Urbanização de Santiago.
Neste contexto, tem sido dada continuidade à metodologia de trabalho já adoptada e instituída
pelos vários serviços 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, Junta de Freguesia da
Glória, Florinhas do Vouga, CPCJ – Comissão de Protecção e Crianças e Jovens e Projecto
Pedras Vivas, tendo em vista uma melhor articulação para definição de estratégias de
intervenção dirigidas à população residente;

•

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;

•

Participação na Comissão Social da Freguesia da Glória.
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3.2 ATENDIMENTO A MORADORES NO GANIENTE DE INTERVENÇÃO LOCAL E

DIVISÃO DE

HABITAÇÃO SOCIAL
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.
Quadro III – Registo do nº de Atendimentos por Assuntos na DHS e GIL
ASSUNTOS

Nº ATENDIMENTOS

Nº ATENDIMENTOS

DHS

GIL

OBRAS DE CONSERVAÇÃO

162

120

RENDAS

99

36

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA

68

31

INFORMAÇÕES S/ HABITAÇÃO

30

2

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO

16

23

PEDIDO DE HABITAÇÃO

223

3

INFORMAÇÕES SOBRE APOIO SOCIAL

53

6

PERMUTA DE HABITAÇÃO

18

8

ENTREGA DE HABITAÇÃO

11

3

ADEQUAÇÃO DE TIPOLOGIA

13

4

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

120

194

PEDIDO DE ATENDIMENTO C/ VEREADOR

17

0

ESPAÇOS EXTERIORES DA URBANIZAÇÃO

11

4

8

0

8

2

2

0

OUTROS

101

44

SUB – TOTAL

960

480

MUDANÇA DE TITULARIDADE
PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DE ELEMENTO NO

A.F.

PEDIDO PARA SE AUSENTAR DA HABITAÇAO

TOTAL

1440

Durante o ano de 2006, efectuaram-se 1440 atendimentos, 960 na Divisão de Habitação Social,
dos quais decorreram diligências várias, nomeadamente, visitas domiciliárias, elaboração de
informações sociais e articulação intradepartamental e, 480 atendimentos no Gabinete de
Intervenção Local, cujos assuntos prendem-se com questões relacionadas com as habitações
sociais ocupadas pelos moradores, espaços exteriores da urbanização, gestão de condomínios e
relações de vizinhança.
Neste sentido e, tendo como objectivo dar resposta às solicitações formuladas pelos moradores,
a DHS 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.
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3.3 TRANSFERÊNCIAS / ADEQUAÇÕES DE TIPOLOGIA
Considerando a necessidade efectiva de se proceder às adequações de tipologia decorrentes de
alterações ao nível da composição de alguns agregados familiares, as quais resultam em
situações de sub e sobreocupação da habitação, bem como a necessidade de transferência para
Rés-do-chão, decorrente de problemas de saúde, esta Divisão promoveu 6 transferências/
adequações de tipologia de 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 IV – Transferências/Adequações de Tipologia – Urbanização de Santiago
Fogo onde residia
o

Tipolo

Fogo para onde foi

Tipolog

gia

transferido

ia

Agregado Familiar

Observações

o Agregado Familiar

Bloco 33 - 2º C

T3

Bloco 32 - R/C C

T3

Bloco 34 - 2ºB

T1

Bloco 33 - 2º F

T2

Bloco 7 – 3º C

T2

Bloco 26 - 3º D

T3

Ainda em
curso

Bloco 30 – 2º B

T2

Bloco 36 – R/C F

T1

Bloco 9 – 2º D

T3

Bloco 31 – 3º C

T3

Ainda em
curso

Bloco 35 – 2º B

T1

Bloco 35 – R/c B

T1

Ainda em
curso

3.4 RESGATE DE HABITAÇÕES
Por motivos relacionados com o falecimento de moradores, desistência e desocupação da
habitação, por período superior a 1 ano, foram restituídos à Autarquia os seguintes fogos:
Urbanização de Santiago – Blocos 30-3ºB; 31-3º C; 33-1º E; 1-R/C A, 36-R/C-F, 7-2º B, 7-R/c E,
35-R/c B, e 26 - 1º E; Urbanização de São Jacinto – Casa 16.
3.5 ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO
3.5.1 ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO NA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO
Promoveu-se a realização de reuniões de condomínio em 15 blocos, atribuídos 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 14
“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 promover 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,
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e, também, relações de proximidade entre moradores e Autarquia, essenciais na facilitação de
uma boa gestão social.
3.5.2 ADMINISTRAÇÕES DE CONDOMÍNIO NO BAIRRO SOCIAL DO CAIÃO
Atendendo a que a Câmara é proprietária das fracções J e N no Bloco 6, do referido Bairro,
cujas Administrações de Condomínio estão constituídas, juridicamente, foi solicitada a
participação da Câmara Municipal em 2 Reuniões de Condomínio.
3.6 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NA URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO
No âmbito da articulação de metodologias de intervenção entre os serviços que intervêm na
comunidade local de

Santiago e, na perspectiva de contrariar a sobreposição do

acompanhamento às famílias a nível psico-social e, também porque uma intervenção social
consertada implica a mobilização dos recursos institucionais locais, efectuaram-se 8 reuniões,
no Gabinete da Equipa de Intervenção Comunitária das Florinhas do Vouga, com técnicos das
áreas de Ciências Sociais e Educação que integram as Instituições, Florinhas do Vouga, Escola
Básica do 1º Ciclo -nº 14- Santiago e Divisão de Acção Social desta Autarquia.
3.7 CAMPO DE FÉRIAS PARA CRIANÇAS E JOVENS – “VERÃO AZUL”
No âmbito da intervenção desenvolvida junto da população infanto-juvenil residente na
Urbanização de Santiago é fundamental o investimento na ocupação dos tempos livres dos mais
jovens, sobretudo no decorrer das férias escolares, uma vez que neste período se verifica um
maior número de crianças e jovens que, por se encontrarem desocupadas e muitas vezes sem a
devida retaguarda familiar, poderão, eventualmente, constituir grupos vulneráveis a uma maior
incidência de comportamentos de risco.
Com o objectivo de promover o combate à exclusão social, despiste de comportamentos de risco
e estimulo à participação activa de carácter social e cívica, a realização de Campos de Férias,
revela-se um instrumento preponderante para a ocupação saudável dos tempos livres das
crianças e jovens, contribuindo para a formação e desenvolvimento do indivíduo, estimulando a
sua capacidade critica e criativa, bem como, o seu poder de comunicação e participação, a
autonomia e incentivo a aquisição de um comportamento assertivo no grupo.
Assim, a Divisão de Habitação Social realizou no período de 21 de Agosto a 01 de Setembro de
2006, o Campo de Férias - não residencial – “Verão Azul”, destinado a 15 crianças e jovens, com
idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, residentes na Urbanização de Santiago.
A iniciativa teve por base a construção de um espaço de convívio, através do qual se procurou
incentivar o sentido de inter-ajuda e convivência necessária à formação integral das crianças e
adolescentes e proporcionar um maior contacto e conhecimento integrado na exploração do
Concelho de Aveiro e região circundante, onde as actividades se desenvolveram, estimulando a
participação activa dos jovens no seu processo de desenvolvimento social e cultural e
proporcionando a ocupação saudável dos seus tempos livres.
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Considerando o perfil e interesses dos destinatários, apostou-se numa programação que integrou
um leque variado de actividades, designadamente: dinâmicas de grupo; mini-golfe; equitação;
canoagem; piscina; pic-nik’s; praia; expressão motora; jogos tradicionais; cinema; visita à
Fábrica da Ciência Viva e “atelier´s” de trabalhos manuais, nos quais se integram a elaboração
de bijuteria e pintura de T-shirt’s e peças em barro.
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
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, o curso de formação em “Vivências e Boas práticas Domésticas” com uma componente
teórico-prática, tem como principal objectivo:
Promover a partilha de informação entre os formandos, de modo a implicar a sua participação
activa.
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 incidiram 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 2ª Acção de Formação, componente teórica, decorreu no Gabinete de
Intervenção Local entre os dias 4 e 13 de Janeiro e contou com a participação de 7 mulheres
sem ocupação profissional.
A Divisão de Habitação Social dinamizou, ainda, o 1º Atelier, de componente prática, sobre
“Vivências e Boas Práticas Domésticas”, com a duração de 32 horas e contou com a participação
de 9 formandas da 1ª e 2ª formação sobre “Vivências e Boas Práticas Domésticas” – componente
teórica.
A actividade decorreu no Gabinete de Intervenção Local, entre os dias 22 de Maio a 23 de Junho
(segundas, quartas e sextas feiras, das 09.30h às 12.00h) com os seguintes módulos: bricolage;
culinária; pequenos arranjos de costura; tratamento de roupa e trabalhos manuais e jardinagem
doméstica.
Para a Sessão de Encerramento desta iniciativa, investiu-se numa actividade de carácter lúdico,
que consistiu na visita à Escola Equestre D’Aveiro – Quinta Pedagógica, onde as formandas
puderam contactar com a prática desportiva equestre.
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No âmbito do Projecto, em epígrafe, no dia 31 de Outubro procedeu-se à entrega dos
certificados de participação às formandas.
3.9 PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ACESSO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS
Em articulação com a Direcção do Teatro Aveirense, esta Divisão promoveu no dia 22 de
Janeiro, condições especiais de acesso à peça “Fungagá” pela Efémero, Companhia de Teatro de
Aveiro, para famílias residentes na Urbanização de Santiago.
A iniciativa contou com a participação de 27 moradores e teve como objectivo sensibilizar e
aproximar os destinatários a eventos de âmbito sócio-cultural, bem como promover um
momento de convívio familiar e intergeracional, onde crianças, pais e avós partilharam a
experiência e o fascínio do teatro.
Ainda, em articulação com a Divisão de Juventude, esta Divisão dinamizou e acompanhou um
grupo de 12 jovens, com idades até aos 18 anos, residentes na Urbanização de Santiago, ao mini
concerto Tour “DE CORPO E ALMA” 2006 – DELFINS. Esta actividade teve como objectivo
sensibilizar e aproximar os destinatários a eventos de âmbito sócio-cultural, bem como
promover um momento de convívio e lazer.

3.10 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
Exemplo de uma boa prática em termos de concepção de projectos de arquitectura de
habitação social são as 76 habitações unifamiliares, distribuídas pelas urbanizações implantadas
nas Freguesias de Esgueira, Eixo, Oliveirinha, Eirol e S. Jacinto que, apesar de objecto de
intervenção, por parte da DHS, ao nível da conservação em situações muito pontuais, 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, o que resulta do facto da correcta apropriação do espaço estar associada a
urbanizações de pequena dimensão e, consequentemente, pouco densificadas.
Já no que concerne às construções de pré-fabricação ligeira, devido à fragilidade e desgaste dos
materiais utilizados, verifica-se a necessidade de atenção especial no tocante à sua
conservação, a qual terá de ser objecto de reflexão e estudo mais aprofundado, tendo em vista
a adopção de estratégias conducentes à sua Requalificação, pois estamos perante construções
com cerca de 25 anos, o que, por si só, acarreta um conjunto de problemas acrescidos.
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 infra-
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estruturas 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.
3.11 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 ao valor da renda;
•

Sistematização e actualização semestral de toda a informação referente a

moradores com rendas em atraso;
•

Acompanhamento de 72 Planos de Liquidação de Dívida. Destes, 34 foram

subscritos (em 2006) por 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;
•

Recepção de documentação necessária, incluindo os rendimentos de todos os

elementos dos respectivos agregados familiares, para actualização das rendas Social e
Apoiada das habitações propriedade da Autarquia.
4. INVENTÁRIO DOS FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL
Na sequência da elaboração de base de dados dos fogos de habitação social, propriedade desta
Autarquia, que integra a identificação e registo exaustivo de todas as fracções e habitações
unifamiliares, titulares dos Contratos de Arrendamento, elementos de identificação pessoal e
fiscal, data de ocupação, tipologias, áreas e outra informação pertinente relativamente à
ocupação dos fogos, a DHS procede à sua actualização de acordo com realojamentos,
adequações de tipologia, transferências e resgate de habitações.
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5. 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, a DHS acompanhou 9 processos familiares de RSI. Destes, 6 dizem
respeito a famílias residentes nos monoblocos implantados nas Agras do Norte e 3 correspondem
a famílias residentes na Freguesia de São Jacinto, sendo que, uma reside na Urbanização Social.
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.
6. 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

Pág. 334

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

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 procede-se, anualmente, à avaliação dos processos de
candidatura ao alojamento, dependendo a sua atribuição do preenchimento dos requisitos para
o efeito e do número de vagas existentes nos 3 fogos de tipologia T4, disponíveis para este fim,
sitos na urbanização de Santiago - Blocos 2-3ºB;1-2ºA e 4 2º-B - Pracetas.
7. PROJECTOS EM COLABORAÇAO COM OUTRAS DIVISOES DA AUTARQUIA E PARCERIAS
EXTERNAS
7.1 VIVER A IDADE
Colaboração no referido projecto, dinamizado pela Divisão de Acção Social, através da
participação nas seguintes actividades: Participação na comemoração do “Dia de São João”,
“Dia dos Avós”, “Dia Mundial do Turismo” e “Dia Mundial da Alimentação”.
7.2 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 participação na dinamização de
várias Comissões de Freguesia, nomeadamente, Cacia, S. Jacinto, Glória e Aradas.
8. INFORMAÇÕES/ OFÍCIOS ELABORADOS PELA DIVISÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
Em 2006 foram elaboradas 382 Informações, das quais 120, dizem respeito a manutenção e
conservação das habitações sociais; 50 são referentes a rendas; 48 a Informações Sociais
decorrentes de novos pedidos de habitação, objecto de visita domiciliária e avaliação sócioeconómica e habitacional, e 164 informações referentes a assuntos vários, designadamente,
entre outras, aditamentos a situações já informadas, transferências de habitação e adequações
de tipologia, actividades promovidas pela DHS, Processos de Obras, alunos dos PALOP e
Administrações de Condomínio.
Foram expedidos 460 Ofícios, decorrentes de requerimentos remetidos à DHS por munícipes,
inquilinos da Autarquia, Instituições Sociais e outras.
9. ESTÁGIOS CURRICULARES
No âmbito da colaboração com o Instituto Superior Miguel Torga, a DHS integrou duas estagiárias
curriculares do curso de Licenciatura em Serviço Social – área de Segurança Social, com início a
16 de Outubro/06 e términos a 25 de Maio/07.
Os dois Projectos de Investigação, em curso, incidem sobre as temáticas do Envelhecimento e o
Programa SOLARH - enquanto contributo das Políticas Sociais de Habitação.
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10. ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Curso de “Base de Dados Access Inicial e Intermédio ” –

promovido pela AMRIA e na qual

participou um funcionário com a categoria de Assistente Administrativo Especialista;
Acção de Formação sobre ”Igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens”
promovida pelo Projecto GRAAL e na qual participaram duas Técnicas Superiores de Serviço
Social;
WorKshop, “Parcerias entre Autarquias – Empresas e INH na construção/Recuperação de
Habitação”, na qual participou uma Técnica Superior de Serviço Social;
Formação de “Diagnóstico Social”, ao abrigo do Programa Foral, cuja entidade promotora foi a
Fundação Bissaya Barreto e na qual participaram duas Técnicas Superiores de Serviço Social;
Formação “Gestão Prática de Conflitos”, promovida pela AMRIA, na qual participaram uma
Técnica Superior de Serviço Social;
Seminário “SIADAP”, promovido pela AMRIA e na qual participaram duas Técnicas Superior de
Serviço Social;
Formação “Backoffice”, na qual participou uma Técnica Superior de Serviço Social;
I Congresso Internacional – “(Re)pensar a Escola numa Perspectiva Inclusiva”, promovido pela
Fundação Bissaya Barreto, na qual participou uma Técnica Superior de Serviço Social;
Formação ”Técnicas de Condução de Reuniões – I Edição”, promovia pela AMRIA e na qual
participou uma Técnica Superior de Serviço Social;
Formação “Mediação Social e Comunitária” – promovida pela Fundação Bissaya Barreto, ao
abrigo do Programa Foral, na qual participaram duas Técnicas Superiores de Serviço Social e
uma Educadora Social;
Formação “Direcção e Liderança” – promovida pela Fundação Bissaya Barreto, ao abrigo do
Programa Foral, na qual participaram duas Técnicas Superiores de Serviço Social e uma
Educadora Social.
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6.4. - SAÚDE
__________________________________________________________________________________
O presente relatório diz respeito às actividades desenvolvidas pelo Pelouro da Saúde no
ano 2006.
No que diz respeito a este período, foram muitas as acções nas quais o Pelouro da Saúde
interveio, quer como promotor principal quer em parceria com diversas entidades externas ou
serviços autárquicos.
Realce-se que algumas dessas acções tiveram projecção nacional e, no caso da
actividade “Verão Sem Escaldão”, realizado no âmbito da iniciativa “Bandeira Azul na Praia de
S. Jacinto, a mesma foi alvo de reportagem televisiva em directo no local, no qual a actividade
teve lugar.
Em termos de actividades inscritas nas Grandes Opções do Plano para o ano 2006, foram
realizadas todas as actividades previstas.
ACTIVIDADES
As informações constantes neste relatório constituem um resumo das actividades, por mim,
desenvolvidas, no âmbito das atribuições das minhas funções como colaborador do Pelouro da
Saúde.
•

Gripe das Aves – acompanhamento permanente da situação e apoio logístico ao
Grupo de Acompanhamento da Gripe Aviária;

•

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;

•

Dinamização de acção de formação sobre higiene e segurança alimentar,
destinada a pais e encarregados de educação, em parceria com a Divisão de
Educação;

•

Projecto “Ciência Divertida” -

colaboração com a Divisão de Educação na

análise preliminar do projecto em causa;
•

Projecto “Teatro Interactivo” - colaboração com a Divisão de Educação na
análise preliminar do projecto em causa, assim como na preparação do
calendário para a execução do mesmo;

•

Projecto “Hospital de Futuro” – apresentação da candidatura do projecto
“SAÚDEAVEIRO” ao concurso promovido no âmbito do projecto em causa;
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•

Projecto “Agir para Inserir”


Participação num workshop de apresentação do projecto “Multiplicar”;



Participação numa reunião com os parceiros do projecto, organizada
pela Div. Acção Social;

•

Recolhas de Sangue– Colaboração com o Instituto Português de sangue na
divulgação de diversas iniciativas, ocorridas ao longo do ano, que visam a
recolha de sangue;

•

Projecto “Bandeira Azul” – Planeamento e execução da actividade “VERÃO SEM
ESCALDÃO”, actividade que pretendeu contribuir para a prevenção primária de
cancro da pele, através da divulgação e promoção das medidas de protecção
adequadas ao convívio com o sol, minimizando o risco de cancro da pele a curto,
médio e longo prazo. Esta actividade, realizada em parceria com a Associação
Portuguesa de Cancro Cutâneo, foi alvo de dois directos, um para o “Jornal da
Uma” da R.T.P e outro para o “Jornal das 12” da RTP-N;

•

Campanha Anti-Tabaco – campanha levada a cabo no âmbito da comemoração
do Dia Mundial Sem Tabaco (31 de Maio). Foi realizada uma sessão de
esclarecimentos sobre os malefícios do tabaco, seguida de rastreios efectuados
a fumadores, com o intuito de avaliar o nível de monóxido de carbono (um dos
principais tóxicos contidos no tabaco);

•

Concurso “Quit & Win” – O concurso “Quit & Win” visou incentivar os
fumadores a pararem de fumar pelo menos durante um mês. A organização da
campanha é da responsabilidade do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva,
tendo o Pelouro da Saúde promovido a divulgação da iniciativa a nível concelhio;

•

Caravana do Iogurte – Numa iniciativa do Centro de Informação do Iogurte (CII),
passou por Aveiro a “Caravana do Iogurte”, a 31 de Maio de 2006. Esta passagem
com duração de 1 dia útil, foi o resultado de uma parceria entre o CII e a
Câmara Municipal de Aveiro, através do seu Pelouro da Saúde. No âmbito desta
iniciativa, foram dinamizadas várias acções específicas, destinadas a crianças,
idosos e à população em geral. As crianças visionaram um filme sobre “A
História do Iogurte”, uma sessão pedagógica sobre os benefícios do iogurte.
Participaram, ainda, em actividades lúdicas com recurso a puzzles didácticos.
Quanto aos idosos, os mesmos poderam participar numa aula de promoção de
actividades física específica para esta população. Para a restante população,
estiveram disponíveis rastreios de bioimpedância e informações gerais sobre os
benefícios do iogurte;
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•

Inquérito “Mês de Maio” – resposta a um inquérito sobre as actividades de
promoção para a saúde, levadas a cabo pelo Pelouro da Saúde, ao longo do mês
de Maio;

•

Passeio de Cicloturismo – Realizou-se, no passado dia 28 de Maio, um passeio
de cicloturismo, que contou com a presença de cerca de 50 participantes. Este
passeio, organizado pela Liga dos Amigos do Coração, contou com o apoio
logistico do Município de Aveiro, através do seu Pelouro da Saúde;

•

Rastreios aos factores de risco das doenças cardiovasculares – Realizaram-se
vários rastreios aos factores de risco das doenças cardiovasculares em vários
locais do Município e em datas distintas. Estas iniciativas foram o resultado de
uma parceria entre o Pelouro da Saúde e a Liga dos Amigos do Coração;

•

Análise do Relatório da

Comissão Técnica de Requalificação da Rede de

Urgências
-análise do Relatório da Comissão Técnica de Requalificação da Rede de
Urgências e emissão de parecer sobre o posicionamento da urgência do Hospital
Infante D. Pedro. Preparação de ofício enviado ao Ministério da Saúde, relativo
ao parecer da Câmara Municipal de Aveiro sobre o assunto;
- emissão de parecer sobre o possível encerramento do serviço de
urgência do Hospital Visconde de Salreu e preparação de ofício enviado ao
Ministério da Saúde, relativo à posição da Câmara Municipal de Aveiro sobre o
assunto;
•

Peditório Anual a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro –Apoio à iniciativa
da entidade promotora a nível municipal, nomeadamente através da divulgação
da mesma. Para além da divulgação, a empresa Moveaveiro concedeu a
possibilidade de usufruírem de transporte gratuito aos colaboradores da Liga
envolvidos no Peditório Anual;

•

Dia Mundial da Alimentação –promoção de um rastreio de saúde a 16 de
Outubro de 2006, na Freguesia de Eirol, no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Alimentação;

•

Encontro Científico de Psiquiatria e Catástrofe –divulgação da iniciativa,
organizada pelo Hospital Militar de Coimbra, junto do Hospital Infante Pedro e
do Centro de Saúde de Aveiro;

•

Dia Mundial do Coração -promoção, em colaboração com a Divisão de Desporto
e o Sporting Clube de Aveiro, de uma iniciativa (abertura ao público da piscina
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do Sporting Clube de Aveiro durante o dia 24 de Setembro entre as 10 horas e as
13 horas) que visou incentivar a população para a prática de desporto;
•

Acção de sensibilização para as doenças respiratórias -organização, em
conjunto com a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, de
uma campanha de sensibilização para as doenças do foro respiratório, realizada
a 5 de Outubro de 2006 no largo do Rossio;

•

Acção

de

sensibilização

populacional

à

obesidade

infanto-juvenil

-

organização, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de uma
acção de sensibilização populacional à obesidade infanto-juvenil. Tal acção teve
lugar entre os 14 e 15 de Outubro de 2006 no largo do Rossio;
•

Campanha de Luta Contra Cancro da Mama -Organização, em conjunto com o
Fórum Europa Donna Portugal, de uma exposição de bonecas alusivas á temática
do Cancro da Mama. Tal iniciativa teve lugar a 14 de Outubro de 2006 na Praça
Marquês de Pombal;

•

MAMATOUR 2006 - organização, em colaboração com a Divisão de Desporto, do
MamaTour 2006, iniciativa, de nível nacional, alusiva à problemática do cancro
da mama, cujas entidades promotoras foram a Sociedade Portuguesa de
Senologia e a Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro. Tal iniciativa decorreu a
22 de Outubro de 2006;

•

Mês da Saúde Oral -divulgação das iniciativas inerentes à comemoração do mês
da saúde oral, promovida pela Sociedade Portuguesa de Estomatologia e
Medicina Dentária e pela Colgate;

•

Evento “Feira Social e da Saúde”- preparação do evento, em conjunto com as
Divisões da Acção Social e Habitação Social e a empresa AveiroExpo, Empresa
Municipal S.A., do evento acima referido;

•

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis –preparação do dossier de adesão à
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis;

•

Instalação de farmácias/transferência de farmácias
-emissão de pareceres sobre as condições a ter em conta na instalação
de novas farmácias;
-emissão de parecer sobre o processo de transferência da farmácia
Aristides Figueiredo da Freguesia de Eixo para a Freguesia de Esgueira;
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•

Despachos-emissão de vários pareceres no âmbito das atribuições inerentes ao
Pelouro da Saúde.

•

Contacto com entidades-estabelecimento de contacto com a Plataforma Saúde
no seguimento da solicitação de apoio por parte desta entidade.
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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: Planeamento
Descrição: PROT - Centro
Participação na apresentação do lançamento do PROT Centro – Plano Regional de Ordenamento
do Território do Centro, em Viseu, em representação do Sr. Presidente.
Participação na reunião da Comissão Mista de Coordenação (CMC), em Coimbra (CCDRC) e
relatório da informação à presidência.
Contributos do município para o plano, no âmbito da Plataforma Colaborativa.
Síntese de objectivos, programas e projectos de desenvolvimento e interesse para o concelho de
Aveiro.
1. Sub-tema ESTRUTURA ECOLÓGICA E UNIDADES DE PAISAGEM
1.1 Enquadramento
Unidades identificadas:
Ria de Aveiro
Dunas de S. Jacinto
Pateira
Baixo Vouga
Estrutura verde e espaços rurais
Para além de todas as outras salvaguardas legalmente estabelecidas, a Ria de Aveiro (ZPE) é a
mais marcante das estruturas ecológicas e, sem dúvida a maior referência paisagística, que
certamente será objecto de atenção especial no âmbito do PROT. É a mais marcante
singularidade na paisagem de Aveiro.
1.2 Estratégia
Defender os valores naturais e a paisagem rural (contraponto da paisagem urbana) nas suas
dimensões ambiental, cultural, científica e económica enquanto suportes de desenvolvimento
sustentável e integrado.
Defender a Ria como espaço singular de grande valor cultural, científico e económico, que
identifica a Região e a Cidade, valorizando-a como um todo ecológico e paisagístico onde as
diversas actividades devem ser compatibilizadas e subordinadas a princípios de desenvolvimento
sustentável.
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1.3 Objectivos
Desenvolver uma intervenção institucional coordenada no sentido de defender a integridade e
identidade da estrutura ecológica e das unidades de paisagem comuns aos diversos municípios
da região.
Desenvolver uma intervenção institucional promovendo a valorização cultural e científica da Ria
de Aveiro e da Orla Costeira, e a sua utilização social e económica compatível com as suas
capacidades e equilíbrio ecológico.
1.4 Programas/ Projectos/ Acções (em curso e previstos)
Gestão integrada da Ria
Plano Integrado de Ordenamento da Ria – unir@ria, no âmbito da A.M. Ria
Frente Ribeirinha Aveiro – Ílhavo, ordenamento de marginal para utilização lúdica, cultural e
desportiva;(C.M.A. / C.M. Ílhavo)
Parque Urbano Ribeirinho – ordenamento da relação entre os espaços exteriores da U.A. e a
reabilitação do Lago do Paraíso (C.M.A.)
Estudo e Ordenamento do Salgado da Ria de Aveiro; (C.M.A.)
Plano de Urbanização da Polis de Aveiro; (C.M.A.)
Centro de Investigação e Monitorização da Ria – Fórum Água/Terra, Polis c/ U.A., na antiga
Lota.
Pista Olímpica de Remo do Rio Novo do Príncipe (C.M.A.)
Arqueologia da Ria
Organização das acessibilidades na Ria
Promoção da Reserva Natural das dunas de S. Jacinto
Plano Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (C.M.A.)
Plano Regional de Ordenamento florestal do Centro litoral (M.A.R.N.P - Direcção Geral dos
Recursos Florestais)

2. Sub-tema ESTRUTURA PRODUTIVA
2.1 Enquadramento
A região de Aveiro afectada, pela crise nacional e por importantes mudanças no sector
económico, nos sectores das pescas, da construção e reparação naval, da agricultura e da
produção leiteira, sectores tradicionalmente fortes na economia, apresenta novas dinâmicas na
actividade industrial, nomeadamente na cerâmica, nas telecomunicações e na electrónica.
Todos os aglomerados rurais do Concelho bem como as zonas de expansão mais recente da
cidade, encontram-se em solos considerados com aptidão agrícola favorecendo o modelo de
agricultura minifundiária em que, o uso urbano se sobrepõe ao aproveitamento intensivo dos
terrenos adjacentes ou próximos da habitação.
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A zona do Vale do Vouga é de agricultura tradicional a tempo inteiro, embora esta prática
esteja progressivamente a ser substituída pela ocupação complementar à actividade principal na
indústria.
2.2 Estratégia
Aveiro, cidade de serviços qualificados.
Melhorar a capacidade competitiva de Aveiro a nível regional e nacional reforçando o seu papel
no apoio ao desenvolvimento económico e a sua centralidade na Região - Aveiro, centro
aglutinador da vida económica e de negócios da Região.
Capital do desenvolvimento – atrair e desenvolver uma economia assente na diversidade, no
conhecimento e na inovação (U.A., PT Inovação, AIDA, Rota da Luz, etc).
Contenção dos perímetros urbanos, por oposição à dispersão.
2.3 Objectivos
Valorizar e desenvolver os factores de excelência apoiando as estruturas de ciência e tecnologia
e a sua articulação;
Valorizar e dinamizar o tecido empresarial, através do reforço de coesão empresarial, da
capacidade de inovação e modernização;
Reforçar as funções logísticas da cidade (porto comercial)
Revitalizar sectores tradicionais (pesca, agricultura, salicultura, reparação naval e cerâmica)
2.4 Programas/Projectos/Acções
Ligação ferroviária ao porto de Aveiro
RAVE – Estação de Aveiro
Criação de Centro de negócios
Criação de bolsa de terrenos para empresas
Desenvolvimento do Parque de Feiras e Exposições (ampliação e estruturas organizativas)
Estrutura de telecomunicações avançadas
Implementação das novas zonas industriais incluindo ZING’s (zonas industriais de nova geração)
Desenvolvimento e diversificação de actividades turísticas
Projecto do Baixo Vouga
Criação do porto abrigo de S. Jacinto

3. Sub-tema SISTEMA URBANO
3.1 Enquadramento
O concelho de Aveiro tem uma população de 73 350
A cidade de Aveiro com os seus 47 000 habitantes, capital do distrito, é o centro de uma região
de base económica diversificada mas fortemente industrializada, apostada na qualidade

Pág. 345

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

ambiental proporcionada pelo sistema da Ria, do Baixo Vouga e do espaço agrícola, pela
qualidade urbana da Cidade, e pelas formas peculiares do habitat tradicional.
Aveiro pode ser considerada o centro de uma região com uma capacidade de influencia num
universo de 250 000 habitantes.
3.2 Estratégia
Aveiro – uma cidade com crescente qualidade de vida, socialmente integrada, que se afirme
como centro de intermediação entre a Região e o exterior, e como pólo de dinamização
económica, social, cultural e desportiva.
Aveiro – Capital da modernidade como exemplo para as cidades médias, uma cidade sustentável
em termos ambientais e, sobretudo, referência como cidade de grande urbanidade.
Consolidar a personalidade histórica e valorizar as singularidades de Aveiro como Cidade da Ria.
Um projecto urbano inovador aproveitando as condições geográficas, paisagísticas e ambientais,
e a presença da Ria.
3.3 Objectivos
Desenhar uma nova dimensão da cidade garantindo a coesão urbana e social, mantendo o seu
carácter de cidade média sustentável com uma população de 50 000 habitantes.
Reestruturar e revalorizar o Centro da Cidade adequando-o às exigências funcionais, sociais e
culturais da nova dimensão de Aveiro, e ao reforço da sua centralidade regional.
Investir na qualidade do desenho urbano, na qualificação do espaço público, na reabilitação dos
centros urbanos, incluindo centros de freguesia, na protecção do património, na adopção de
políticas de mobilidade sustentável, tendente à melhoria da qualidade de vida.
Atrair os equipamentos estruturantes para a região em parceria. (U.A., Associações culturais,
etc)
Ligar a cidade à Ria e revalorizar os canais e a água na imagem da cidade.
Valorizar o património urbanístico e arquitectónico da Cidade.
Construir os novos espaços públicos centrais.
Reorganizar a circulação e os sistemas de transportes, incentivando alternativas ao transporte
individual.
Reforçar e diversificar a oferta de habitação com vista à fixação da população jovem e de
quadros qualificados e à resolução de problemas sociais existentes.
Criar melhores condições de acessibilidades à zona Nascente da cidade, e melhores articulações
com o centro.
Implementação do Parque Desportivo de Aveiro, enquanto equipamento de nível regional.
Valorizar o desenvolvimento das modalidades náuticas, como factor catalizador e potenciador
do aproveitamento da Ria.
3.4 Programas/ Projectos/ Acções
Plano de Urbanização de Aveiro
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Plano de Pormenor do centro de Aveiro
Plano de Urbanização do Parque Desportivo de Aveiro
Plano de Urbanização da Polis
Programa POLIS para a reconversão da zona da antiga lota
Programa POLIS para o Parque central da cidade
Programa POLIS para a reconversão da zona delimitada pelo Canal central, canal das pirâmides,
A25 e TIRTIF.
Programa POLIS para a entrada da cidade
Estudos e Projectos de enquadramento das frentes da ria (inclui o estudo do salgado sul com a
C.M.I.)
Criação do porto de recreio
Carta do Património
Planos de salvaguarda dos centros históricos
Estudos de Requalificação dos centros das freguesias
Estudo de Reabilitação e Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Instalação do Museu Municipal
Projecto para a nova Biblioteca Municipal
Obra de ampliação do Museu de S.ta Joana (Ministério da Cultura)
Carta Educativa
Aveiro Digital
Entrada/saída de Aveiro centro (cidade tradicional) na A25
Ampliação da rede ciclável BUGA

4. Sub-tema ACESSIBILIDADES E MOBILIDADES
4.1 Enquadramento
Aveiro encontra-se num nó “privilegiado” de mobilidade rodoviária, ferroviária e marítima. A
ligação por auto-estrada a Vigo, a Lisboa ou a Madrid garante os principais percursos rodoviários
nacionais e europeus. A linha do Norte coloca Aveiro no itinerário principal das ligações
ferroviárias nacionais. Apesar da indefinição ainda existente sobre o comboio de alta
velocidade, este será importante nas ligações a Espanha e à Europa. O Porto de Aveiro, para
além de constituir uma infra-estrutura moderna, tem garantido um crescimento continuo; a
implementação da ligação ferroviária ao porto vai facilitar o escoamento de mercadorias. A
utilização civil do aeródromo de S. Jacinto abre novas perspectivas nas ligações aéreas tanto
mais que, pelas características da pista, é acessível a jactos de pequeno porte.
Ao nível regional, existem muitas fragilidades de ligação rodoviária à região polarizada.
O IC1/A17 garante ou garantirá quando completo, as ligações de média distância a Norte (Ovar/
Espinho) e a Sul (Mira/Fig. Da Foz), mas não as mais próximas, e a E.N.109 já não tem condições

Pág. 347

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

para tráfego de atravessamento, estando mesmo desclassificada em alguns troços, ou ganhando
carácter urbano.
Assim, as ligações Aveiro/ Águeda ou Aveiro/Ílhavo estão muito condicionadas.
4.2 Estratégia
Afirmar a posição geo-estratégica de Aveiro e da sua Região polarizada, na relação com a Área
Metropolitana do Porto e com a Região Centro.
Articulação do eixo Centro-Ibérico com o corredor Norte-Sul (A1, IP1, IC1, Linha do Norte)
Reforçar as ligações de Aveiro à região polarizada.
4.3 Objectivos
Privilegiar os transportes públicos pendulares Aveiro/ Ílhavo e Aveiro/Águeda
Melhorar a acessibilidade Aveiro/Ílhavo
Melhorar a acessibilidade Aveiro/Águeda
Reestruturação do Sistema viário intermunicipal
4.4 Programas/ Projectos/ Acções
Ligações Aveiro-Ílhavo alternativas à E.N. 109 (inclui via panorâmica ao longo da ria)
Melhorias dos transportes colectivos, Aveiro-Ílhavo
Construção do Eixo Estruturante (ligação Aveiro-Águeda)
Reutilização da linha do Vale do Vouga (Aveiro – Águeda) Metro de superfície
Construção dos Eixos Transversais
Articulação da rede viária e da malha urbana ao longo da EN-109
Melhoria dos acessos a S.Jacinto – Ponte/Ferryboat
Programa de traçado e interligação da RAVE à cidade
Entrada/saída de Aveiro-centro (cidade tradicional) na A25
(Fontes : Plano Estratégico de Aveiro; Plano de urbanização de Aveiro; Estudos de
enquadramento da revisão do PDM)
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano Director Municipal - Revisão Os processos de Planeamento devem ser
desenvolvidos de forma participativa, com o envolvimento dos agentes com competências,
responsabilidades e interesses no uso e gestão do território. Consideramos que os benefícios
resultantes de uma abordagem participativa podem verificar-se quer ao nível da elaboração ,
quer ao nível da implementação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).
Este deverá ser 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.
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Neste sentido, o Departamento de Desenvolvimento e Planeamento Territorial avaliou os
resultados da sua experiência na elaboração e coordenação de Planos Municipais de
Ordenamento do Território, procedeu a uma análise sobre a diversidade e complexidade das
matérias e abordagens necessárias à definição de um modelo de organização municipal do
território e elaborou uma proposta para a constituição da equipa de Revisão do PDM, a qual
assenta no princípio fundamental da participação activa e interventiva de todos os sectores de
actividade desta Câmara municipal.
No seguimento desta decisão, aprovada pela Câmara Municipal, este Departamento convocou
uma reunião, para a qual foram convidados representantes de todos os departamentos e/ou
divisões da Câmara, no sentido de darem contributos e colaborarem activamente no processo de
revisão do PDM.
Estiveram presentes o Arq. Tércio Guimarães, coordenador da Equipa Técnica de Elaboração da
revisão do PDM, o Arq. José Quintão, a Drª. Maria Aurora Henriques, Arqª. Ilda Fonseca, e a Drª.
Margarida Valério, elementos que incluem a Equipa Técnica da Elaboração da Revisão do PDM, e
os representantes nomeados dos respectivos Departamentos ou Divisões, os quais vão integrar a
Equipa Técnica de Colaboração.
O coordenador efectuou a apresentação de um documento elaborado pelo Departamento de
Planeamento e Desenvolvimento Territorial, tendo como objectivo fundamentar a Revisão do
PDM, que versou os seguintes itens:
Avaliação da Execução do PDM
•

Ocupação do solo

•

Níveis de Infraestruturação

•

Rede Viária e Acessibilidades

•

Equipamentos

Caracterização Económica-Social
•

Actividade económica

•

Evolução demográfica

•

Avaliação da Qualidade Ambiental

•

Monitorização

A Revisão
•

Metodologia

•

Objectivos programáticos
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Enquadramento Jurídico
Tramitação Processual
Conteúdos Programáticos
•

Material

•

Documental

Terminada a explanação, o coordenador, convidou os presentes a manifestarem-se, sobre as
respectivas áreas de actuação, solicitando simultaneamente a colaboração todos ao longo de
todo o processo.
Participação das Juntas de Freguesia
É nosso entendimento que a gestão da participação de forma integrada e estruturada procura
garantir maior eficácia ao processo, e consequentemente ao plano.
Foi neste contexto que desenvolvemos um método de abordagem participativa e para tal
decidimos auscultar as juntas de freguesia, uma vez que são estas autarquias as mais próximas
da população e que simultaneamente têm responsabilidades na gestão do uso solo.
Neste sentido, promovemos reuniões com os presidentes das juntas de freguesia, visando
apresentar e discutir os objectivos da revisão do Plano Director Municipal e simultaneamente
analisar as principais condicionantes e potencialidades de cada freguesia e procurando mostrar
uma visão integrada destas no território concelhio.
As principais questões debatidas prenderam-se com os espaços urbanos/perímetros para
construção, equipamentos, zonas Industriais e estruturação viária, acessibilidades e limites das
respectivas freguesias.
Comissão Mista de Coordenação
A Comissão Mista de Coordenação (CMC) para a revisão do PDM de Aveiro, foi constituída e
divulgada em Diário da república, passados dois anos após ter sido efectuado o pedido de
formalização por parte da Câmara Municipal. Os técnicos deste Departamento entraram em
contacto com a Presidente da CMC, Arq.ta Margarida Costa da Direcção Geral do Ordenamento
do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). Ficou acordado a marcação de uma reunião
para finais de Outubro para:
1 – Discussão e aprovação do Regulamento de funcionamento da CMC;
2 – Metodologia adoptada para a revisão do Plano
3 – Ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos.
Este Departamento elaborou uma carta de condicionantes, provisória, para fornecer a todos os
elementos que constituem a CMC, no sentido de a mesma ser analisada e avaliada por todas as
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Entidades, tendo por objectivo estabelecer desde logo as servidões e restrições de utilidade
pública que condicionam o território municipal.
Primeira reunião da Comissão Mista de Coordenação (CMC)
No dia 22 de Novembro de 2006 realizou-se a primeira reunião da Comissão Mista de
Coordenação (CMC) da Revisão do Plano Director Municipal (PDM).
Na qualidade de representantes da Câmara Municipal de Aveiro, estiveram presentes: Élio
Mauel Delgado da Maia, Presidente da Câmara; Arqº Tércio Guimarães, Director do
Departamento de Desenvolvimento e Planeamento do Território e Coordenador da Equipa
Técnica de Coordenação, constituída por Dr.ª Maria Aurora Henriques, Arqª Ilda Fonseca, Arqº
José Quintão, Dr.ª. Margarida Valério, e ainda Eng.º José Cruz e Dr. Alexandre Teixeira da
equipa técnica de elaboração especial; Carmen Santos, Chefe da Divisão de Organização e
Administração.
Estiveram ainda presentes: Arqª Margarida Costa, representante da Direcção Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano – DGOTDU – Presidente da Comissão;
Arqº Vítor Pereira, representante da Comissão de Coordenação da Região Centro - CCDRC;
Coronel Ernesto Estevinho, em substituição do Eng.º Gualdim de Carvalho, representante da
ANA, E.P. – Aeroportos de Portugal, S.A; Eng.º Carlos Marques, representante da ANACOM –
Autoridade Nacional de Comunicações; Eng.º Jorge Manuel Mesquita Rua, representante da
Administração do Porto de Aveiro, S.A; Dr. Vieira da Silva, em substituição do Dr. Humberto
Rocha, Coordenador da Sub-Região de Saúde de Aveiro representante da Administração
Regional de Saúde do Centro - ARSC; Eng.º Magalhães Crespo, representante da Direcção
Regional de Agricultura da Beira Litoral - DRABL, Eng.º António Cerveira de Sousa,
representante da Direcção Regional de Economia do Centro; Eng.º Jorge Manuel Pereira
Nazareth Pinheiro, representante da Direcção Regional de Educação do Centro - DREC;
Eduardo Manuel Fernandes Oliveira, em substituição do Eng.º João Garcia Mendes,
representante da EDP – Empresa Distribuidora Local de Energia; Eng.ª Ângela Sá, em
substituição do Eng.º Joaquim Rosa, representante das Estradas de Portugal, E.P.E; Alferes
Faria, em substituição do Tenente-coronel António Faria de Almeida, comandante do Grupo
Territorial da GNR de Aveiro, representante da Guarda Nacional Republicana; Horácio Madeira
Beltrão Poiares, em substituição do Dr. Pedro Mortágua Soares, Delegado Distrital em Aveiro do
Instituto do Desporto de Portugal; Eng.º Guilherme Rocha, representante do Instituto de
Desenvolvimento Rural e Hidráulica; Dr.ª Gertrudes Branco, representante do IPA – Instituto
Português de Arqueologia; Eng.ª Maria da Glória Fernandes, representante do IPPAR – Instituto
Português

do

Património

Arquitectónico;

Eng.º

Henrique

Wilson,

representante

da

Lusitâniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A; Eng.ª Sandra Costa, representante do
Ministério da Defesa Nacional; Eng.ª Graça Jorge, representante da RAVE - Rede de Alta
Velocidade; Eng.º Ricardo Moreira, representante da Rede Ferroviária Nacional, E.P. - REFER;
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Eng.ª Margarida Guedes, em representação do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil; Luís Ribeiro, representante da Transgás – Sociedade Portuguesa de Gás Natural.
Não estiveram presentes nesta reunião os representantes da Direcção-Geral do Ensino Superior;
Direcção-Geral do Turismo; ICN – Instituto da Conservação da Natureza; Instituto da Água;
Policia de Segurança Pública e da Rede Eléctrica Nacional, S.A.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro Dr. Élio Mais deu início aos trabalhos da
Comissão em nome do Município de Aveiro saudando todos os presentes e expressou, o desejo de
que os trabalhos decorressem o mais rapidamente possível dado pesar sob todos uma dupla
responsabilidade.
A primeira grande responsabilidade seria a que compete a todos: criar, antecipar e desenhar o
futuro. Referiu esse trabalho como uma das missões mais nobres que tem o ser humano, essa
capacidade de antecipar e poder desenhar aquilo que queremos que venha a acontecer no
futuro.
A segunda grande responsabilidade seria procurar respeitar os interesses e expectativas dos
cidadãos, das famílias, das empresas, dos investidores e enquadrar essas legitimas expectativas
com aquilo que é um desenho equilibrado e um ambiente sustentável e de qualidade.
Referiu ainda que o quadro legal de Ordenamento do território, é extremamente lento, moroso
e burocrático.
O Sr. Presidente considerou que é na adversidade e nos momentos difíceis que se prova a
qualidade da massa humana. Pediu à Comissão celeridade e consciência, tendente a alcançar a
qualidade final do trabalho, almejou ainda, que a Comissão realize um bom trabalho, pois o
mesmo terá repercussões no Concelho de Aveiro.
De seguida o coordenador da equipa apresentou a metodologia adoptada para a revisão do PDM
referindo que este deverá ser 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.
Foram propostos e apresentados os seguintes objectivos para a revisão do PDM:
1. Objectivos Operativos
Actualização da cartografia
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,
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discrepância entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento e incompatibilidades
com a estrutura regional do sistema urbano das redes das infra-estruturas.
Ajustamento do Plano à legislação actualmente em vigor
Desde a entrada em vigor do PDM, foi publicada inúmera legislação que se aplica directamente à
elaboração, alteração e revisão dos PMOT , e que irá interferir de forma decisiva quer no
conteúdo material, quer no conteúdo documental da revisão do Plano
Actualização das Servidões e Restrições de utilidade pública
Integração das novas Servidões e Restrições de utilidade pública, que entretanto foram criadas
por infra-estruturas ou equipamentos ou decorrentes

da protecção e conservação do

Património.
Articulação das diversas redes de infra-estruturas
Registo e compatibilização das principais redes de infra-estruturas existentes e propostas pelas
diversas entidades.
Compatibilização com os planos e projectos aprovados ou em aprovação
Integração de estudos realizados e fixação de elementos estruturantes e condicionantes da
ocupação do espaço.
O processo de crescimento e construção da cidade pode e deve ser feito a partir da
sobreposição e adição de malhas e de traçados diversificados, no entanto é fundamental, que ao
tratar-se de planos ou estudos confinantes ou fisicamente próximos, haja um esforço para
efectuar uma planificação de conjunto, sobretudo no que respeita às formas e aos desenhos
estabelecidos.
2. Objectivos programáticos
Redefinição da estrutura de

zonamento estabelecida,

adequando-a à evolução sócio-

económica do concelho.
A revisão do PDM deve constituir um instrumento indutor da revitalização do tecido urbano e,
em simultâneo, deverá ter a capacidade de responder às dinâmicas dos agentes envolvidos.
A reavaliação dos mecanismos de regulação da ocupação do solo , deverá ser efectuada pela
definição de usos e utilizações e da ponderação das compatibilidades e complementaridades que
se pretendem estabelecer, nomeadamente através da reavaliação dos perímetros urbanos.
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Revitalização dos centros das freguesias
Os processos de desvitalização, degradação e desertificação que invadem o tecido urbano
consolidado, nas freguesias rurais, requerem políticas proactivas que necessitam do adequado
enquadramento no âmbito desta revisão.
Trata-se de inverter um modelo urbano que se traduz pela ausência de espaços públicos, pelo
monofuncionalismo residencial, pela inexistência de equipamentos colectivos e pelas deficientes
ligações viárias.
Estrutura Verde / Componentes Ecológicas
Dada a importância que as questões ambientais e paisagísticas têm vindo a ganhar no contexto
da qualificação urbanística das cidades é fundamental, no âmbito desta revisão avaliar o estado
actual dos sistemas ambientais e procurar dar-lhe um sistema de continuidades.
Acessibilidades
As infraestruturas rodoviárias, em especial o IP5, a A1, o IC1 e a remodelação e modernização
da Linha do Norte, motivam significativas alterações no quadro de acessibilidades ao concelho,
colocando-o numa zona de grande centralidade no conjunto do país e sobre o eixo principal de
ligação à Península Ibérica.
A perspectiva do Eixo Estruturante, dos Eixos Transversais, a modernização da Linha do Vale do
Vouga e a sua transformação em Metropolitano de superfície, irão gerar a melhoria do nível das
deslocações e de transporte.
Intermunicipalidade
A cooperação intermunicipal é uma necessidade no actual quadro de relações que a revisão do
PDM deverá privilegiar, uma vez que a mobilidade da população adquiriu particular relevância
nas últimas décadas, constituindo hoje o suporte das actividades económicas. Os territórios
confinantes partilham também os equipamentos estruturantes, pelo que os seus impactos
deverão ser avaliados.
Áreas Metropolitanas
O município foi integrado na Grande Área Metropolitana de Aveiro (GAMA)
Definição de critérios de Gestão Fundiária
No âmbito desta revisão, é relevante a introdução de mecanismos reguladores, suportados pela
noção dos recursos finitos, nomeadamente na obtenção dos solos, com a consequente avaliação
da dimensão económica e fundiária.
Definição de mecanismos de perequação nos termos em que a legislação em vigor assim o
determina.
Antecedendo a discussão dos pontos e por iniciativa da CM, foi pedida às entidades que tutelam
as servidões e restrições de utilidade pública a confirmação e actualização das mesmas. Para
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esse efeito, foi entregue pela CMA a cada representante das tutelas uma planta à escala
1:10.000 com a transposição das condicionantes aprovadas no âmbito do Plano de Urbanização
da Cidade de Aveiro, procedendo-se de seguida à audição dos contributos dos representantes
das várias entidades.
Ficou acordado que no próximo trimestre a CMA indicará a data para a realização da 2.ª reunião
da CMC em articulação com os trabalhos desenvolvidos.
No âmbito deste processo continuamos a receber observações e sugestões, quer dos munícipes
em geral, quer dos Presidentes de Juntas de Freguesia e mesmo de outras entidades que
entendem participar. Temos mantido contacto com a Presidente da Comissão Mista de
Coordenação (CMC), no sentido de concertar estratégias para os novos desenvolvimentos dos
estudos a efectuar.
Aguardamos que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR C)
nos entregue a nova proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), a qual teve a
nossa participação em termos do fornecimento de cartografia actualizada e ainda de
confirmação e correcção do traçado de linhas de água.
Foi delimitada a Reserva Agrícola Nacional (RAN) tendo em atenção a aprovada na proposta do
Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA). A fase seguinte será a delimitação das áreas
propostas a desafectar pela Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL).
Algumas das Entidades que constituem a CMC

enviaram já elementos, que nos permitem

actualizar e elaborar quer as plantas temáticas que fazem parte do Plano quer as plantas de
ordenamento e condicionantes, que constituem o Plano.
O D.L. n.º 380/99 de 22 de Setembro, na sua redacção actual, estabelece que fazem parte do
conteúdo material do Plano Director Municipal

“ a caracterização económica, social e

biofísica...” Neste sentido iniciámos os estudos de caracterização para o concelho,
nomeadamente a estrutura demográfica e a análise urbanística: caracterização e diagnóstico da
situação habitacional.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro. Decorrido o período de Discussão
Pública, de 22 de Junho a 15 de Julho de 2005, foram recolhidas as inúmeras reclamações. Após
organização , identificação e ponderação das reclamações apresentadas elaboraram-se as
respectivas respostas e consequentes alterações nas peças escritas e desenhadas para posterior
comunicação por escrito aos reclamantes.
Durante o período em que o Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA), esteve em
Discussão Pública, o número de reclamações formalizadas por particulares ultrapassou as
trezentas, grande parte das quais se referem a áreas incluídas em Reserva Agrícola Nacional.
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Findo o período de Discussão Pública, a Câmara Municipal pondera as reclamações, observações,
sugestões e pedidos de esclarecimento, ficando obrigada a resposta fundamentada perante os
reclamantes.
Neste sentido, procedemos a uma análise criteriosa de todas as reclamações apresentadas e
verificamos através da cartografia, existência, de grande quantidade daquelas, em áreas
integradas em Reserva Agrícola Nacional. Constatamos ainda, que na maioria se referiam a
manchas em que a Câmara Municipal já tinha efectuado pedidos de desafectação, tendo a
Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL), emitido, então, parecer
desfavorável.
Deste modo, considerámos que seria de elementar justiça para com os cidadãos reclamantes,
voltar a insistir junta da entidade que tutela a Reserva Agrícola Nacional, no pedido de
desafectação das manchas, que simultaneamente foram objecto de reclamações e sobre as
quais já tinha havido por parte desta autarquia pedido de desafectação.
Hoje a cidade não tem os mesmos contornos físicos, geográficos, sociais, económicos e culturais
de outrora. Á cidade tradicional, densa em população e funções contrapõem-se novas
urbanidades que se apoiam em melhores acessibilidades, maior capacidade de mobilidade,
melhor quadro de opções de vida. Esta situação verifica-se principalmente na freguesia de S.
Bernardo, que deixou de ter o caracter rural e passou a ter níveis elevados de urbanidade, que
se têm vindo a acentuar através de uma intensa pressão construtiva sobre o território, de tal
forma que as manchas de Reserva Agrícola que restam nesta freguesia estão emparedadas entre
edifícios para habitação comércio, serviços ou mesmo industriais.
Desta forma, foi considerado que a manutenção destas áreas como Reserva Agrícola Nacional
está claramente comprometida, quer pela sua reduzida dimensão, quer pela reduzida prática
agrícola.
Este processo seguiu a tramitação prevista na legislação em vigor. A Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro emitiu parecer, e a Comissão Regional da Reserva Agrícola
da Beira Litoral, deu cabimento aos nossos argumentos, tendo emitido parecer favorável para a
respectiva desafectação.
A Câmara Municipal decidiu proceder à abertura de um período complementar de Discussão
pública do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro durante o ano de 2006.
Por forma a tornar o processo de planeamento mais próximo das pessoas e mais transparente, os
elementos do Plano foram disponibilizados em todas as Juntas de Freguesia abrangidas pela área
territorial do mesmo e ainda na Internet.
Nesta segunda fase recebemos 136 reclamações/observações/sugestões, as quais foram
analisadas tecnicamente.
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As reclamações/sugestões/observações que poderiam contribuir para a descaracterização do
modelo urbano, relativo aos usos e densidades de ocupação e edificabilidade dominante não
foram consideradas. Contudo todas aquelas que se enquadram na estratégia global e que
poderão vir a reforçar e qualificar a coesão urbana foram acolhidas favoravelmente.
Foram

cartografadas

as

alterações

à

Planta

de

Zonamento,

decorrentes

das

sugestões/reclamações/observações recebidas no âmbito dos dois períodos de discussão pública.
Ainda neste contexto, redigiu-se uma proposta de regulamento que foi remetida para análise
jurídica e que englobava também uma nova redacção do capítulo relativo ao solo rural, tendo
sido remetido para parecer da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Pormenor de Rasos. Foi obtido o parecer final da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro. Após apreciação da proposta de plano pela Câmara
Municipal, foi submetido à aprovação da Assembleia Municipal.
A proposta do Plano foi aprovada pela Assembleia Municipal, após o que formalizamos,
novamente, os processos para enviar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro para apreciação final de controlo..
Após a recepção do parecer favorável da CCDR C, foram enviados os processos do Plano para
ratificação e registo para a Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano ( DGOTDU ).
Este instrumento de Planeamento encontra-se em fase de ratificação, após terem sido dadas
respostas a algumas formalidades exigidas pela DGOTDU. Prestados os esclarecimentos
adicionais, foram enviados todos os elementos para registo e ratificação, aguardando-se a
respectiva publicação.
Acção / Actividade desenvolvida: Planeamento
Descrição: Plano de Pormenor do Centro
Acompanhamento, em conjunto com o DGUOP, de uma proposta de um promotor de alteração
do plano, relativamente aos lotes 3 e 4 só enquadrável no âmbito duma revisão do Plano de
pormenor a deliberar pelo executivo.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Cemitério Central
Foi estudada e proposta a localização de um Cemitério Central para todo o concelho, que
permitiria um planeamento e uma qualificação e infraestruturação moderna, verificadas que
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estão as necessidades de proceder à ampliação dos cemitérios existentes e antevendo-se a
precariedade das soluções que possam vir a ser encontradas.
Este equipamento deverá ser previsto e implementado tendo em vista uma nova filosofia e uma
nova atitude na maneira de encarar estas matérias pelas novas gerações.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Perfis de Arruamentos - Alinhamentos
No sentido de estabelecer critérios para o concelho desenvolve-se uma metodologia para
estabelecer alinhamentos medidos aos eixos dos arruamentos, que permitam acautelar o espaço
público necessário para a mobilidade tanto dos veículos como de pessoas e bens.
O critério a seguir terá em consideração, por um lado, a hierarquia viária do concelho e as
características das infraestruturas viárias, e por outro, a tipologia, uso e morfologia do
edificado.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico do Centro de S. Bernardo
Desenvolvimento de soluções de estruturação e ocupação da área territorial correspondente às
unidades operativas designadas no PDM como “”PP do Centro de S. Bernardo” e “PP da Aldeia
Desportiva de S. Bernardo”, enquadrando-se no zonamento daquele plano e tendo em conta as
orientações contidas já no Plano de Urbanização.
O estudo tem por base o cadastro e as situações existentes e pretende também articular e
integrar novas operações

urbanísticas de particulares no âmbito de processos de obras,

pormenorizando com rigor a estrutura viária e o desenho dos espaços públicos.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente do Centro de Saúde Mental de S. Bernardo
Desenvolvimento de uma proposta de ocupação urbana fundamentalmente com usos
habitacionais, articulando grandes áreas verdes de utilização colectiva que possam estruturar os
espaços públicos, articulando usos e zonamentos preconizados nos diversos instrumentos de
gestão territorial.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Avenida de Santa Joana
Desenho de um novo traçado da avenida visando integrar as malhas urbanas

existentes e

perspectivando futuras ocupações marginantes, articulando possíveis operações urbanísticas a
desenvolver por privados e o desenho do espaço público , visando a sua total implementação.
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Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo de estruturação viária na Quinta do Simão – Esgueira
Estruturação viária da zona, tendo subjacente os usos definidos nos instrumentos de
planeamento eficazes (PDM e PP da Quinta do Simão-Sul ) e os preconizados na proposta de
zonamento do Plano de Urbanização, enquadrando também a proposta de requalificação da
EN109 , em elaboração pela “Estradas de Portugal, EPE” , e ainda diversos processos de obras
particulares de dimensão considerável, dos quais se salientam propostas para

habitação a

custos controlados.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área envolvente à Capela nova das Quintãs
Na sequência de uma antiga informação prévia de loteamento, elaborou-se proposta de uma
nova estruturação e ocupação optimizando as relações espaciais entre a igreja e o cemitério
através de um espaço verde englobando soluções de estacionamentos públicos e criando regras/
métrica para as frentes de habitação unifamiliar.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico da área da nova igreja da Quinta do Picado
Enquadrando o projecto da nova igreja e face à pretensão de implantação de uma unidade
comercial em terreno adjacente, desenvolveu-se uma solução viária para o futuro cruzamento
de vias, englobando estacionamentos e qualificando o espaço público.
Acção / Actividade desenvolvida: Comissões
Descrição: Participação na Comissão de Património Edificado Participação nas reuniões de
análise e informação dos processos, prestando esclarecimentos quanto às questões de
Planeamento e Urbanismo.
Acção / Actividade desenvolvida: Carta Educativa
Descrição: Implementação da Carta Educativa - análise dos pareceres das juntas de freguesia
em relação à proposta elaborada e análise da actualização dos princípios orientadores do
planeamento da rede educativa do Gabinete de Informação e Avaliação do sistema educativo,
no sentido de proceder aos necessários ajustamentos.
A proposta da carta educativa foi apresentada em conselho municipal da educação para análise
e discussão. Procedeu-se à realização de reuniões com as juntas de freguesia para posterior
avaliação e ponderação no sentido de proceder às necessária adaptações e elaboração da
proposta final
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Acção / Actividade desenvolvida: Concursos
Descrição: Concurso público para realização de Estudo Revitalização e Valorização Económica
do Salgado de Aveiro-Estudo de Mercado. Coordenação com a equipa a quem foi adjudicado a
elaboração do trabalho para apresentação do âmbito e objectivos do estudo a desenvolver, com
a definição de fases e respectivo cronograma. Análise do relatório metodológico apresentado.
Acção / Actividade desenvolvida: Gestão Urbanística
Descrição: Processos de obras particulares
Informação técnica de processos de obras particulares referentes a diversas operações
urbanísticas .
Elaboração de pequenos estudos para enquadramento e viabilização daqueles,

valorizando

sempre os espaços públicos.
Sempre que solicitados elucidámos e informámos os munícipes sobre as respectivas pretensões.
A análise e elaboração de informações técnicas para os processos de obras particulares,
normalmente prende-se com o factor localização, ou seja sempre que as operações urbanísticas
se localizam em áreas

que interfiram com estudos, projectos ou planos em execução,

aprovação ou elaboração, neste departamento.
Frequentemente verificamos a conformidade das operações urbanísticas com os Instrumentos de
Gestão Territorial em vigor no nosso município.
Acção / Actividade desenvolvida: Sistema de Avaliação da Administração pública (SIADAP)
Descrição: Estudo de implantação do sistema no Departamento e participação nos trabalhos
conjuntos para aplicação a todos os serviços.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Mercado Manuel Firmino – OBRA POLIS
Acompanhamento dos trabalhos finais. Acompanhamento dos concursos para fornecimento e
instalação de bancas e quiosques. Acompanhamento dos concursos para concessão do
restaurante e bar. Acompanhamento dos projectos das lojas. Participação na Comissão de
acompanhamento da instalação dos operadores.
Acção / Actividade desenvolvida: Arranjos exteriores
Descrição: Envolvente ao Mercado Manuel Firmino - OBRA POLIS
Execução do projecto de arquitectura e acompanhamento da empreitada.
Acção / Actividade desenvolvida: Arranjos exteriores
Descrição: Área compreendida entra o Mercado Manuel Firmino e a Capitania – OBRA POLIS
Execução do projecto de arquitectura e acompanhamento da empreitada.
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Acção / Actividade desenvolvida: Obra de Arte
Descrição: Ponte pedonal em “S” sobre o Canal de S. Roque – Projecto POLIS
Execução do projecto de execução de arquitectura e acompanhamento dos projectos das
especialidades.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo da Envolvente edificada à Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Levantamento dos processos de obra. Desenho da frente da Avenida para estudo de estratégias a
adoptar.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Programa de reabilitação Urbana das fachadas do Canal da Praça do Peixe
Apresentação pública do estudo, na Junta de Freguesia de Vera-Cruz, tendo em vista a
sensibilização dos moradores e proprietários. Desenvolvimento dos estudos tendente à
elaboração de caderno de encargos para cada um dos imóveis sujeitos a intervenções. Reuniões
parcelares com empresas fornecedoras de materiais tendo em vista a sensibilização ao
mecenato. Reuniões parcelares com as empresas de infra-estruturas, EDP, PT e Lusitaniagás
tendo em vista a sensibilização para a sua intervenção neste local.
Definição das fichas individuais de acção, para todos os edifícios envolvidos na operação;
reuniões com parceiros fornecedores de materiais. Diagnóstico conjunto com a Webber, para
todos os edifícios, para que a empresa possa quantificar a sua participação. Proposta ao
vereador do pelouro, sobre estacionamento na área.
Entrega dos dossiers completos com as fichas individuais ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia
da Vera - Cruz para que a junta inicie as negociações com os particulares.
Acção / Actividade desenvolvida: Urbanismo
Descrição: Estudo Urbanístico na Rua do Seixal e Envolvente à Capela da Madre de Deus
(Casa do Seixal)
Estudos exploratórios do enquadramento da capela Madre de Deus, tendo em vista a capacidade
construtiva dos terrenos envolventes, nomeadamente para dar resposta a um processo de gestão
urbanística.
Estudo Urbanístico da Envolvente à Capela da Madre de Deus (Casa do Seixal) para
enquadramento de pretensão de privados.
Acção / Actividade desenvolvida: Concursos
Descrição: Café- Esplanada no jardim do Cais da Fonte Nova
Coordenação com a empresa vencedora do concurso e o seu projectista, para garantir o cabal
cumprimento do caderno de encargos do concurso e da legislação em vigor, tendo em vista o
rápido licenciamento dos projectos de arquitectura e especialidades.
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Acção / Actividade desenvolvida: Arranjos exteriores
Descrição: Estudo para a pavimentação dos passeios na Rua das Pombas.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Centro de Acolhimento e Emergência Infantil – Projecto para as novas instalações.
Durante 2006, vários foram os desenvolvimentos neste processo:
Desenvolvimento da proposta base sobre o terreno disponibilizado.
Coordenação com a Segurança Social para aprovação do programa; desenvolvimento do
anteprojecto, nomeadamente, para dar resposta às questões levantadas.
Envio do processo com o Programa Base para as entidades licenciadoras (Segurança Social e CAE)
a fim de obter parecer prévio para o desenvolvimento do projecto.
Colaboração no estudo urbanístico para a obtenção de outros terrenos quando confrontados com
novos dados (parte do terreno foi retirado no âmbito do processo de licenciamento pelo qual o
terreno foi cedido). Aguardamos negociação dos mesmos.
Coordenação com o executivo para elencar as tarefas necessárias à obtenção dos terrenos
necessários, tendo em vista a candidatura da instituição ao PARES
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Mercado José Estevão – OBRA POLIS
Execução da solução alternativa para os contrafortes dos vidros exteriores.
Reunião com vereador e ida ao local com os responsáveis, para verificação de anomalias
detectadas e implementação das devidas correcções.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: equipamento na Junta de Freguesia de Oliveirinha
Estudos e definições para a execução de um elevador interno para circulação de portadores de
deficiências locomotoras.
Acção / Actividade desenvolvida: Arquitectura
Descrição: Centro Cultural de Esgueira – Diligências para correcção de deficiências detectadas
no funcionamento.
Acção / Actividade desenvolvida: Concursos
Descrição: Concurso para a execução da ponte rodoviária sobre as eclusas – OBRA POLIS
Elaboração do Programa-Base para a Cabina de Controlo das eclusas, para fornecer à Polis para
a elaboração do concurso para a construção da nova Ponte Rodoviária nesta zona.
Análise e elaboração de parecer sobre as propostas a concurso, tendo em vista o relatório final
do júri.
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Acção / Actividade desenvolvida: Obras de arte
Descrição: Início dos Estudos para a reabilitação de uma ponte metálica desactivada do Canal
do Côjo, para utilização provisória no Canal de S. Roque.
Instalação sobre o Canal de S. Roque. Apresentação do dossier para avaliação camarária.
Acção / Actividade desenvolvida: Projectos especiais
Descrição: Barco Solar
Reuniões preparatórias com vereador do pelouro – Dr. Pedro Ferreira , a U.A. Professor José
Grácio e Professor João Lemos Pinto, e a empresa Martifer – engº Gustavo Fernandes, com vista
a criação de um grupo de investigação e desenvolvimento de um barco solar para transporte de
passageiros entre Aveiro e S.Jacinto.
Elaboração do sumário dos objectivos com vista às candidaturas ao financiamento.
Acção / Actividade desenvolvida: Projectos especiais
Descrição: Plataforma Solar
Estabelecimento de parceria com a U.A. e Martifer, para candidatura; Aprovação do executivo
da proposta de localização da Plataforma Solar; Desenvolvimento da candidatura ao ICentro.
Acção / Actividade desenvolvida: Comunicação institucional
Descrição: Novo Site da Câmara – Reunião geral para a definição de conteúdos e formação em
Back Office para a sua execução.
Acção / Actividade desenvolvida: Comunicação institucional
Descrição: Prémio da Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores da bicicleta –
Presença e agradecimento na atribuição do prémio ao Município de Aveiro.
Acção / Actividade desenvolvida: Animação urbana
Descrição: Iluminações de Natal – participação em reuniões preparatórias com a Associação
Comercial, Serviços de arquitectura e serviços de cultura.
Acção / Actividade desenvolvida: Animação Urbana.
Descrição: Colaboração com o Museu de Aveiro e os Serviços de Cultura na preparação da festa
para celebrar o “dia internacional dos museus” - Street Barroco - na praça do museu.
Acção / Actividade desenvolvida: Comissões
Descrição: Participação nas reuniões da Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral
(CRRABL) para análise dos pedidos de utilização de solos incluídos em Reserva Agrícola
Nacional, para fins não agrícolas
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Acção / Actividade desenvolvida: Comissões
Descrição: Comissão mista da Revisão do PDM de Oliveira do Bairro
Participação na reunião da Comissão Mista de Coordenação do PDM de Oliveira do Bairro. A
Câmara Municipal de Aveiro foi convidada a participar devidos aos respectivos territórios serem
confinantes.
Foram abordados diversos assuntos, entre os quais o acerto de limites entre os vários municípios
vizinhos, nos quais se inclui o município de Aveiro.
Acção / Actividade desenvolvida: Formação.
Descrição: Participação no encontro promovido pela Ordem dos Arquitectos, na Torre do Tombo
“A cidade para o cidadão – o planeamento de pormenor em questão”.
Acção / Actividade desenvolvida: Formação.
Descrição: Participação no encontro promovido pela MoveAveiro “A bicicleta, a Mobilidade e o
Desenvolvimento sustentável”
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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;

•

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 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 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;

-

Para a Ponte do Outeiro (continuação);

-

Para parte da Rotunda da Policlínica;

-

Para o Parque de Sá Barrocas;
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-

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;

-

Para o licenciamento de uma Unidade para a Actividade de Produção
Artesanal de Barricas de Madeira para Ovos Moles;

-

Para o cemitéro de Santa Joana.

Aquisições de maior destaque:

-

Imóvel do Ex-Centro de Saúde Mental, freguesia de São Bernardo;

-

Terreno, sito na Estrada Nacional n.º 109, junto à Guarda Fiscal.

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
•

De forma a desenvolver as actividades das Grandes Opções do Plano com a implementação dos
respectivos objectivos fez-se:

-

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;

-

Estudos Urbanísticos:
- Parque de Feiras;
- Implantação da Sede da Junta Regional do C.N.E – Corpo Nacional de
Escutas;
- Implantação da Sede da Cruz Vermelha;
- Proposta de rectificação ao traçado da Avenida de Santa Joana;
- Proposta de alteração à Avenida Urbana Nascente de Cacia e respectiva
inserção na EN 109
-

Quinta do Cruzeiro, proposta de estudo face ao novo traçado da rotunda
e às expropriações para a implementação da mesma;

-

Piscinas do Sporting Clube de Aveiro (Equipamento de Apoio);

-

Proposta de traçado de arruamento junto à Vulcano – Cacia;

-

Proposta de Estudo Urbanístico da área envolvente ao Centro Social de
Azurva e Igreja.
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Informações técnicas

•

FORAM ELABORADAS 546 INFORMAÇÕES TÉCNICAS.

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;

•

Foram emitidas 441 Certidões para dar resposta ao solitado pelos Municípes;

•

Elaboração e Inserção do Modelo 1 de terrenos municipais com a respectiva validação
juntos dos Serviços competentes.

Hastas Públicas
•

Parcela de terreno, sito na área do Estudo Urbanístico, designado por PMOT da Forca
Vouga, freguesia de Vera-Cruz;

•

Parcelas n. os 1, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 34, 35 e 41 do Plano de Pormenor do Centro;

•

Lotes (Parcelas) n.os 11 (27) e 13 (34) do Plano de Pormenor do Centro;

•

Parcela de terreno, sito nas Azenhas de Baixo, na freguesia de Santa Joana;

•

Imóvel, sito na Rua 16 de Maio, n.º 15, “Bairro do Alboi”, freguesia da Glória, na área do
Plano de Urbanização do Programa Polis;

•

Seis parcelas de terreno, sitas nos Ervideiros, freguesia de Cacia, destinadas ao Centro
de Exames e Parque de Manobras.

Inventariação do Património Imobiliário
•

Inventariação das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância do concelho de
Aveiro (Carta Educativa);

•

Avaliações de Imóveis diversos;

•

Continuação do levantamento do cadastro patrimonial.
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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;

•

Foram resolvidos 154 processos referentes à atribuição de números de polícia.

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
•

Colaboração com a Divisão de Educação para a elaboração do Plano de Execução e
Financiamento da Carta Educativa para o concelho de Aveiro.

•

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
__________________________________________________________________________________
Sector de arquitectura – Analise e informação de projectos
Analisados os dados recolhidos através do sistema informático (SPO) que serve de base à
gestão e movimentação dos processos de obras e pedidos vários no âmbito da gestão urbanística
do Concelho de Aveiro, verifica-se uma grande diversidade de pedidos. Procedeu-se assim, à
execução de um gráfico representativo da 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)

6345

6377

6407

2004

2005

2006

Os dados obtidos naquilo que foi a movimentação de processos na Divisão de Gestão
Urbanística representam, acima de tudo, as dinâmicas e o desenvolvimento do meio urbano, que
através do mais simples requerimento traduzem a intervenção da autarquia no espaço e
consequentemente na sociedade
O quadro elucidativo que se apresenta contém a listagem da grande variedade de tipos
de pedido que deram entrada e foram informados no Departamento no ano de 2006. Assim, o
total de 6377 requerimentos dividiu-se da seguinte forma:
Aditamento loteamento

54

Aditamento propriedade horizontal

39

Anulação de projecto ou requerimento

7

Anulação da responsável técnica

18

Anulação de projecto - Novo projecto

2

Apresentação de complementares

748

Apresenta elementos

481

Apresenta esclarecimentos

61
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Aprovação de nome do estabelecimento
Abertura de caboucos
Averbamento

1
6
199

Cancelamento da garantia bancária

5

Deferimento tácito

2

Emissão de alvará de loteamento

35

Emissão de alvará de construção

535

Estações de radiocomunicações

2

Exposição

781

Ficha Técnica da Habitação

187

Informação de destaque de uma parcela

54

Informação prévia edificação/ instalação

305

Informação prévia de loteamento

16

Licenciamento industrial

25

Licença demolição

22

Licença de utilização

485

Licença para muros

65

Licença para obras

16

Licença parcial

5

Ligação águas pluviais

8

Licença especial de acabamentos

28

Movimentação de terras

7

Novo licenciamento

39

Número policia

181

Obras de conservação

26

Ocupação via pública

52

Projecto de arquitectura - alterações

664

Projecto de arquitectura

426

Projecto de arquitectura/especialidades

51

Projecto de infra-estruturas de obras de urbanização

57

Projecto de loteamento

27

Propriedade horizontal

60

Prorrogação de licenca

245

Prorrogação do prazo de obras de urbanização

13

Prorrogação prazo p/ entrega projectos de especialidades

14

Recepção definitiva de obras de urbanização

37

Recepção provisória de obras de urbanização

30

Redução de taxas relativas a edificações

38

Revalidação de despacho

2

Revisão

5

Telas finais

40

Verificação de alinhamento

4

Vistoria ao abrigo do D.L. 321-B/90 (arrendamento)

146
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Vistoria das Condições de Segurança e Salubridade

28

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.
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.
COMPARATIVO DOS ALVARÁS EMITIDOS NO ÚLTIMOS TRÊS
ANOS
1358
1400

1144

1200
1000

767

771

800

566

603

600
400
200
0
2004

2005

Alv. de licença de utilização

2006

Alv. de licença de construção

A descida verificada no número de alvarás de licença de utilização deve-se à entrada em
vigor no novo regime do arrendamento urbano – NRAU, em 27 de Junho de 2006, que terminou
com as vistorias para efeito de arrendamento estipuladas no regime anterior.
No sector de arquitectura da Divisão de Gestão Urbanística (pareceres sobre pedidos de
informação prévia, pedidos de licenciamento ou de autorização, etc., atendendo às disposições
legais em vigor, à inserção urbanística e à qualidade arquitectónica dos projectos) foram
analisados tecnicamente 3531 requerimentos.
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Total de requerimentos com análise técnica no Sector de
Arquitectura nos últimos 3 anos
4000

2982

2530

3531

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

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 técnicos da Divisão de Gestão Urbanística, foram aprovados 813 projectos de
arquitectura, distribuídos pelas freguesias de acordo com o quadro seguinte:

Comparação de proejctos de arquitectura aprovados por fregeusia no ano de 2006

140
123

120

105
96

92

100

73

80
57

50

60

58

54

32

40
24

23

13

20

13

Vera Cruz

S.Jacinto

Sta. Joana

S.Bernardo

Requeixo

Oliveirinha

Nª Srª de
Fátima

Projectos de arquitectura aprovados

Nariz

Glória

Esgueira

Eixo

Eirol

Cacia

Aradas

0

As diversas freguesias que compõem a autarquia constituem uma vasta área de
intervenção, que pela sua diversidade de paisagem e características urbanas e/ou rurais
representam assimetrias qualitativas e dinâmicas da gestão do meio que nos envolve.
Através do gráfico acima podemos concluir que a freguesia com maior impulso no
desenvolvimento e reconversão do tecido urbano, é sem margem para dúvidas a freguesia de
Esgueira, seguindo-se-lhe Aradas, Santa Joana e Cacia, igualmente, com um forte carácter de
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crescimento. As restantes assumem um papel intermédio no impulso do crescimento com
excepção de S. Jacinto, Nariz, Eirol e Requeixo , que se mantém estáveis face à sua localização
periférica e reduzida densidade populacional.

Sector de loteamentos – Analise e informação de loteamentos
No sector de loteamentos das 647 informações técnicas prestadas, resultaram 34 alvarás
de loteamento emitidos, dos quais 16 alvarás novos e 18 alterações a alvarás em vigor, como se
pode verificar no gráfico que se segue.

Alvarás de loteamento emitidos em 2006

35
30
25
20
15
10
5
0
Totais

Novos

Alterados

No quadro que se anexa apresentamos os totais de informações prestadas no âmbito
do loteamento pelas diferentes freguesias
Informações de loteamento prestadas por freguesia
120
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80
60
40
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0
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Comparação do número de fogos criados a partir
da emissão de Alvará em 2005 e 2006
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0

Aradas

20
Nº Fogos em 2005
Nº Fogos em 2006

Da análise do quadro o que se pode concluir é que comparando o ano de 2005 com o ano
de 2006 registou-se uma diminuição do número de fogos em todas as freguesias com excepção
na freguesia de Esgueira Nª Sr.ª de Fátima e Aradas. Regista-se ainda um acentuado decréscimo
nas Freguesias de Oliveirinha, S. Bernardo e Stª Joana.
Foram ainda elaboradas 54 informações em resposta a requerimentos relativamente à
emissão de Certidões de destaque.

Sector de loteamentos – Analise e informação de obras de urbanização
No âmbito das operações de loteamento, este sector analisa e informa os projectos das
obras de urbanização e acompanha, tanto quanto possível, a sua execução. Posteriormente,
após vistoria cuidada à obra de modo a verificar se a mesma foi executada de acordo com os
projectos aprovados, procede-se à Recepção Provisória e/ou Definitiva, com a elaboração dos
respectivos autos de vistoria, com vista à redução da garantia bancária, de acordo com os
artigos 54.º e 87.º do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual.
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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 Lusitâniagás.
Incluídas nas informações diversas são analisadas e informadas prorrogações de prazo,
comunicação de início de obras de urbanização para marcação/verificação dos alinhamentos,
bem como diversas exposições no âmbito das infraestruturas dos loteamentos.
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
16
14
12
10
8
6
4

Vera Cruz

S.Jacinto

S.Bernardo

Requeixo

Sta. Joana

Oliveirinha

Nª Srª de Fátima

Glória

Esgueira

Eixo

Eirol

Cacia

Aradas

0

Nariz

2
Recepções provisórias e
definitivas
Licenciamento de obras de
urbanização
Certidões
Informações diversas

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 exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade
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económica não urbana, pelo que também nesta área é o nosso Departamento a prestar apoio
técnico.
Licenciamento industrial
A. Estabelecimentos industriais

Durante o ano de 2006, e no que concerne às atribuições do município no âmbito do
licenciamento do exercício de actividades industriais, foram promovidas as seguintes diligências:

1.

Pareceres de instalação/ampliação de estabelecimentos industriais;

2.

Pareceres relativos a autorização de localização de estabelecimentos industriais;

3.

Representação do município no grupo de trabalho para análise e proposta de decisão do
processo de licenciamento de estabelecimentos industriais nos termos previstos no
artigo 24º do RELAI;

4.

Compilação de elementos de apoio ao industrial e sua disponibilização na página da
autarquia na “Net”.

B. Massas minerais
Considerada actividade industrial, a exploração de massas minerais [pedreiras] está, contudo,
sujeita a um regime de licenciamento específico.

Nesta matéria foram emitidos diversos

pareceres, seja no âmbito do processo de licenciamento, seja no âmbito de pedido de suspensão
de lavra.
Combustíveis
No que respeita ao domínio dos produtos do petróleo – instalações de armazenamento e
instalações de abastecimento – abrangidos pelo D.L. nº 267/2002 de 26NOV, importa referir a
emissão de pareceres relativos a:
1.

Licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis localizados:
•

Na rede viária municipal;

•

Em área adjacente a grandes superfícies comerciais;

•

Em estabelecimentos industriais.
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Salientam-se aqui as manifestações de desagrado dos “industriais” na aplicação do regulamento
de taxas ao licenciamento das instalações de abastecimento para consumo próprio, localizadas
no interior do perímetro dos seus estabelecimentos.
2.

Licenciamento de instalações de armazenamento de combustíveis – GPL, Gasóleo,
Fuelóleos, Óleos lubrificantes, Xileno, Tolueno e outros. Alguns destes produtos são
utilizados como fonte de energia no processo produtivo. Outros são partes constituintes
da matéria-prima.

Na esfera dos combustíveis salientamos ainda:
•

A compilação de elementos de apoio aos munícipes e sua disponibilização na página da
autarquia na internet;

•

A grande diversidade de regulamentos de segurança aplicáveis aos diferentes tipos de
instalação;

•

A complexidade desta matéria, motivada:
a) Pelas questões de segurança que se colocam na área envolvente e na
própria instalação;
b) Pela falta de experiência da autarquia em lidar com este tipo de
licenciamento;
c) Pela especificidade do assunto;
d) Pela falta de formação. Este aspecto deverá ter solução urgente.

Publicidade, toldos e esplanadas
A actividade exercida neste domínio pela secção de arquitectura da DGU compreende a
apreciação dos pedidos de licenciamento de elementos publicitários, em espaço público ou de
domínio privado, estes últimos, em suporte individualizado ou sobre fachadas; a colocação de
toldos e a ocupação de via pública com esplanadas.
A apreciação dos pedidos consiste, sumariamente: na verificação da regularidade da sua
instrução: a correcta identificação, existência de licenciamento de utilização dos prédios e/ou
estabelecimentos/actividades,

a

legitimidade

dos

requerentes,

a

autorização

de

proprietários/condóminos; na consulta a entidades exteriores à Câmara, quando a tal haja lugar
(Ex. mais comuns: IEP, IPPAR), ou à CCPE; e, por fim, na verificação da conformidade da
pretensão com as regras existentes aplicáveis a cada uma das diferentes situações.
No ano transacto foram apreciados pelos serviços cerca de oitenta pedidos.
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O nosso departamento presta igualmente apoio técnico na apreciação do projecto para
execução de jazigos em cemitérios Municipais.
Sector de vistorias
Este sector realiza todo o tipo de vistorias previstas na legislação aplicavel às obras
partuculares, com a participação de todos os técnicos da Divisão de Gestão urbanística,
mediante escala de vistorias, elaborada mensalmente. A Divisão de Policia Municipal integra a
escala de vistorias, trabalhando em cooperação com o nosso Departamento.
A emissão da licença de utilização não carece obrigatóriamente de vistoria prévia à
obra, pelo que apenas é ordenada a execução de vistoria quando o pedido não está devidamente
instruído ou existam razões que apontem para a desconformidade da obra exucutada com o
projecto aprovado e licenciado.
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A execução do regulamento do Plano Director Municipal
Encontra-se em fase de elaboração a revisão do Plano Director Municipal5 - PDM, de
acordo com o artigo 74.º “Elaboração“ do decreto-lei n.º 380 / 99, de 22.09, alterado pelo
decreto-lei n.º 310 / 2003, de 10.12.
Neste âmbito, é necessária a consequente revisão do regulamento que faz parte do seu
conteúdo documental (elementos fundamentais).
Este, tem como objectivo estabelecer as regras a que devem obedecer a ocupação, o
uso e a transformação do solo (classes e categorias), além de complementar a definição de
estratégias e intenções urbanísticas e salvaguardar os recursos naturais, culturais, agrícolas,
florestais e patrimoniais (arquitectónico e arqueológico). Ainda, complementar a definição de
estratégias: de localização, distribuição e desenvolvimento das actividades industriais,
turísticas, comerciais e de serviços; das aptidões, potencialidades e referências dos vários usos
possíveis para o espaço rural; de programas no uso habitacional.
Uma vez já nos encontrarmos na 2.ª geração deste instrumento de gestão territorial,
após 10 anos, cabe-nos analisar e identificar as questões que se encontram ultrapassadas, quer
pelo progresso tecnológico e político quer pelo desenvolvimento social e económico.
Ao momento, há a introdução de várias preocupações no redefinir do modelo de
ordenamento do território, para que este assegure a sustentabilidade do ambiente, a protecção
do património e o desenvolvimento rural, assim como a igualdade entre os munícipes, a
protecção cilvil de carácter permanente e a acessibilidade dos espaços urbanos e das
edificações, e, ainda estabeleça condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal.
Deste modo, o regulamento deve prever e regular os mecanismos de compensação de
benefícios e encargos entre proprietários afectados pela execução do plano municipal
(perequação), que se traduzam na atenuação das assimetrias de desenvolvimento no espaço de
intervenção.
Podemos concluir, da experiência que decorreu na aplicação do PDM até esta data, que
algumas situações necessitam ser revistas:

-

Estabelecer indicadores e parâmetros urbanísticos

-

5

Índices de construção;

Aprovado em Assembleia Municipal em 27.07.1995 e publicado a 11.12.1995 em Resolução de Conselho de Ministros n.º 165 / 95,
alterado pela Declaração n.º 309 / 99, de 28.09.1999, pela Declaração n.º 187 / 2002, de 18.06.2002, e pela Declaração n.º 339 /
2002, de 12.11.2002.
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-

Apenas existe este índice para as habitações multifamiliares na Zona
correspondente; as instalações agrícolas, agro-pecuárias e pecuárias,
indústria e armazenagem.

-

Índices de ocupação;

-

Apenas existem este índice para anexos de habitação; indústria e
armazenagem e instalações agrícolas, agro-pecuárias e pecuárias.

-

A percentagem de ocupação prevista nas construções anexas não se aplica
às garagens, o que por vezes duplica a área de ocupação possível, estas no
fundo devem estar incluídas nas construções referidas, devendo a área
permitida ser ajustada.

-

Índices de impermeabilização do solo;

-

Índices de áreas ajardinadas e arborizadas;

-

Definição de cérceas;

-

Esclarecimento

da

utilização

dos

aproveitamentos

de

sótãos

e

a

possibilidade de efectuar recuados, uma vez ser uma situação que tem
gerado polémica entre os projectistas, na opção da solução arquitectónica
do tipo de cobertura.

-

O pé direito livre fixado para os anexos encontra-se obsoleto (reduzido) uma
vez que são por vezes necessários mecanismos eléctricos para o
funcionamento de portões.

-

A altura de meação deve referir como é considerada, qual a cota altimétrica
que se tem como referência no solo.

-

Definição de percentagens de usos;

-

Definição de áreas de construção afectas ao estacionamento;

-

Verificamos

que

a

área

de

construção

obrigatória

por

lugar

de

estacionamento em estrutura edificada ( 25 m² ) não é suficiente.
Nas situações de edifícios que possuam infra-estruturas e áreas técnicas e de
acesso de maior dimensão inseridos em operações de loteamento, aquando
da avaliação do projecto de arquitectura de um lote a licenciar verificamos
que o n.º de pisos destinados a estacionamento que constam no alvará não
são suficientes.
Por este facto considera-se que deve ser salvaguardada uma área mínima
para o veículo, como é definido para os lugares de estacionamento à
superfície.

-

Definição da profundidade das construções consoante a localização e uso;

-

Presentemente, para além da habitação em banda, só existe uma
profundidade máxima para os pisos destinados a comércio, armazéns e
indústria localizados em construções de habitação.
Nos casos de construções de uso excusivo de comércio, armazéns e indústria
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localizados em zona predominante de habitação deveria, além dos índices,
existir uma profundidade máxima a aplicar.

-

Regular as possibilidades de construção em propriedade horizontal;

-

Definir estratégia de localização e de instalação de estações de radiocomunicação;

-

Estabelecer a valorização e regeneração do espaço público (zonas verdes, de água,
etc).

A execução do Regulamento de Taxas
O trabalho desenvolvido no Departamento, no âmbito das obras particulares, está
sujeito ao pagamento de taxas nos termos do capitulo v do D.L. n.º555/99, de 16 de Dezembro,
na sua actual redacção, que são calculadas de acordo com o regulamento de taxas, licenças e
autorizações urbanísticas do Município de Aveiro. As taxas cobradas no decurso do ano de 2006
foram as seguintes:

Tipo de taxa

Número de

Valor em

guias

euros

Entrada de requerimento

4279

115510

Solicita Plantas topográficas

3444

21970

Averbamentos

23

600

Vistoria sobre condições de segurança e salubridade

13

628

Ficha técnica da habitação

170

10545

Licença de utilização (com ou sem vistoria)

499

81465.23

1

25

13

2571.98

Licença de utilização de restauração e/ou bebidas

33

4786.74

Licença para construção de muros

21

2232.4

Licença de utilização ao abrigo do D.L. n.º 321-B/90
Licença de utilização ao abrigo do D.L. n.º D.L. n.º370/99, de 18 de
Setembro,/99 – Cabeleireiros, Estética, comércio de tintas, comércio de
produtos alimentares, reparação automóvel, Etc.

Atribuição de número de policia

105

4025

Licença para ocupação da via pública

24

15489

Licença ou autorização de operações de loteamento

79

1066051.64

705

1356837.04

169
9578

110714.3
2793718

Licença ou autorização de obras de edificação
Prorrogação do prazo da licença
Totais
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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 2006, 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 sobre insalubridade no Concelho,
nomeadamente:
•

queixa sanitária sobre o quiosque de venda ambulante em São Jacinto;

•

queixa sanitária sobre o Bairro da Covilhã, Eixo;

•

terreno insalubre na Rua das Andorinhas, Mataduços;

•

depósito ilegal de terras na Avenida da Força Aérea, Urbanização Sá Barrocas;

•

lixeiras ilegais na Rua Jerónimo Mascarenhas, freguesia de Eixo e na Rua do Barreiro,
freguesia de Requeixo;

•

descarga ilegal de esgoto na Rua Central, Requeixo;

•

descarga ilegal de esgoto na Rua de Santa Rita, Vilar;



construção e aterro ilegal da vala hidráulica na Travessa do Chão do Correia, Taboeira.

•

descarga ilegal de amoníaco na Rua do Freitas, lugar de Presa, Santa Joana.

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 Econorte, Lda, tendo os serviços sido iniciados em Julho de 2005 e
terminados em Dezembro de 2006.
Assim sendo, foram realizados e acompanhados os serviços incluídos no caderno de encargos,
bem como, os seguintes serviços extra caderno de encargos:
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desinfestação de baratas no apartamento sito na Praceta da Rua de Espinho, Bloco 2, 1ª A,
Urbanização de Santiago, propriedade desta Autarquia, a 24 de Março;



fumigação na Escola EB1 da Vera Cruz, a 24 de Março.



tratamento único de desinfestação geral contra pulgas do depósito de livros da Livraria
Municipal, a 13 de Outubro;



tratamento único de desinfestação de traça do livro no Museu da República, a 16 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 2006, foram
recolhidas 39.051 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

3.314

Fevereiro

2.679

Março

3.251

Abril

3.347

Maio

3.289

Junho

3.120

Julho

3.263

Agosto

3.296

Setembro

3.300

Outubro

3.578

Novembro

3.271

Dezembro

3.343

TOTAL

39.051

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 2006, foram colocados 32
contentores de 800 litros, 4 contentores de 1000 litros e 26 papeleiras. No final do ano de 2006
o equipamento total instalado no concelho era: 3.207 contentores de 800 litros, 4 contentores
de 1000 litros, 25 contentores de 240 litros, 27 contentores de 120 litros e 1.215 papeleiras.
Coordenação com a SUMA para a execução dos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos
resultantes dos seguintes eventos:
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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;



‘Campeonato Europeu de Futebol Sub-21’, que decorreu de 23 de Maio a 4 de Junho;



‘Dia do Iogurte’, que decorreu a 31 de Maio (recolha selectiva de RSU).



‘Troféu de Perícia Automóvel’ que decorreu a 9 de Setembro;



‘Encontro de idosos’, que decorreu a 10 de Setembro, no Rossio.

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.
Em Dezembro de 2006 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 1 de Dezembro de 2006 a 30 de Novembro de 2007.
No seguimento de contactos da ERSUC, SA com a Autarquia, no sentido de apresentar uma
proposta de preços para recolha e transporte de RSU a destino final, foi realizada uma reunião
na CMA no dia 25 de Maio com técnicos da ERSUC e desta Divisão, para prestar informações e
disponibilizar elementos sobre recursos humanos, circuitos de recolha e equipamento de
deposição de RSU instalado na área do concelho de Aveiro.
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.
A 2 de Novembro a ERSUC, SA efectuou a seguinte distribuição de equipamento de recolha
selectiva:
•

Colocação de um vidrão na Rua da Agra, lugar de Verdemilho, freguesia de Aradas;

•

Remoção de um ecoponto (papelão+vidrão+embalão) do modelo prismático do Forum
Aveiro, lugar de Aveiro, freguesia da Glória;
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•

Colocação de um ecoponto (papelão+vidrão+embalão) do modelo prismático na Rua do
Brasil (junto à Cliria), lugar de Forca-Vouga, freguesia da Vera Cruz.

Foi elaborada uma listagem dos pedidos pendentes de ecopontos que existem nesta Divisão de
Ambiente até à data de 26 de Outubro de 2006, para comunicação à ERSUC, SA.
No final do ano de 2006 existiam no concelho 149 embalões, 184 papelões, 258 vidrões e 57
pilhões. Em todo o ano de 2006, através da recolha selectiva, foram recolhidas 1.190 toneladas
de vidro, 869 toneladas de papel/cartão, 265 toneladas de embalagens, cujo destino final foi a
reciclagem; e 1900 quilogramas de pilhas cujo destino final foi o armazenamento nas instalações
da ERSUC, SA.
Articulação com o Departamento de Serviços Urbanos para o encaminhamento para tratamento
de resíduos sólidos de ‘cal viva’ e com o Departamento de Informática para o encaminhamento
para destino final de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
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. Foram analisados os seguintes processos:
•

Processo de Obras n.º 333/92 – Fértil Bar;

•

Processo de Obras n.º 1665/53 – Restaurante Bar Bombordo;

•

Processo de Obras n.º 510/88 – Urgências Bar;

•

Processo de Obras n.º 518/92 - Bar 28 Music Lovers;

•

Processo de Obras n.º 752/96 - Piscina do Sporting Club de Aveiro;

•

Processo de Obras n.º 216/99 - Esgueira 2004 – Padaria e Pastelaria, Lda;

•

Processo de Obras n.º 1429/1955 - A Seco Fica Bem – Serviços e Limpeza de Vestuário,
Lda;

•

Processo de Obras n.º 449/84 - Bar Maria Ria;



Processo de Obras n.º 85/87 - Taberna do Cais – Hotelaria, Lda;

•

Processo de Obras n.º 100/83 - Gelataria Bar Finalmente;
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•

Processo de Obras n.º 76-B/81 - Loja de produtos alimentares – Largo Sra. da Alegria;

•

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro;

•

Processo de Obras n.º 447/82 - Adega São Gonçalinho;

•

Processo de Obras n.º 385/92 - Spot Bar;



Processo de Obras n.º 219/65 - Oficina Neiva.

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 detectadas as seguintes anomalias:
•

ligação de águas residuais domésticas à rede pública de águas pluviais do
estabelecimento Pastelaria Latina;

•

ligação do efluente industrial à rede pública de águas pluviais da empresa Porcelanas
dos Valinhos, Lda.

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, bem como 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-AVelha, 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 sede da AMRIA, a 14 de Fevereiro - Apreciação e aprovação da Acta n.º
19 de 2006/I/10: Planos da Água, Monitorização da qualidade da água, Formação
Agenda Local XXI, carregamento da informação – Carta da Água, Avaliação, 5ª
apresentação das Despesas ao Aveiro Digital.



Reunião na Câmara Municipal da Murtosa, a 14 de Março: Apreciação e aprovação da
Acta n.º 20 de 2006/II/14: Workshop e Contrato nº 9/2005, relatório dos Planos da
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Água, monitorização da qualidade da água, formação agenda XXI Local, estrutura de
ficheiros para input na aplicação informática, design da aplicação Ambi-Ria.


Reunião na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a 11 de Abril: Apreciação e
aprovação da Acta n.º 21 de 2006/III/14; Relatório,

Planos da Água e Workshop;

Monitorização da qualidade da água, Carregamento da Aplicação Informática;
Formação Agenda Local XXI, Formação ESRI; Relatório de Avaliação Anual.


Reunião na Câmara Municipal de Ovar, a 11 de Maio: Apreciação e aprovação da
Acta n.º 22 de 2006/IV/11: 2º Workshop; Monitorização da qualidade da água; tabela
de equipamento instalado; Formação ESRI; Cronograma financeiro do projecto; Link
para o site do Ambi-Ria.



Reunião na Câmara Municipal de Águeda, a 8 de Setembro: Apreciação e aprovação
da Acta n.º 25 de 2006/VII/11; Monitorização da qualidade da água – reunião de apoio
técnico, tabela de equipamento instalado; 2ª Acção de Formação Agenda Local XXI;
Harmonização Web; Apresentação de despesas do Aveiro Digital.



Reunião na Câmara Municipal de Albergaria a Velha, a 10 de Outubro: Apreciação e
aprovação da Acta n.º 26 de 2006/IX/08: Monitorização da qualidade da água- reunião
de apoio técnico, Acção formação “Aplicação de SIG na gestão ambiental”; Plano
Municipal da Água online, Integração dos serviços de ambiente nos backoffices das
autarquias; Instalação final da aplicação nas autarquias.



Reunião na Câmara Municipal de Aveiro, a 14 de Novembro: Aprovação da Acta n.º
27 de 2006/X/10; Instalação final da aplicação nas autarquias; Integração e
harmonização dos serviços de ambiente; Formação em Contexto de Trabalho; Última
apresentação de despesas.



Reunião na AMRia, a 12 de Dezembro: Apreciação e aprovação da Acta n.º 28 de
2006/XI/14; Foi feito o update da aplicação em todas as autarquias, excepto na AMRia;
Há ainda funcionalidades a serem desenvolvidas (buffer, gráficos, sugestões). A ESRI
garantiu que após o último update, teremos 2 meses de correcções e melhorias, pelo
que o projecto estará fechado no final de Fevereiro de 2007. Foi aceite por todos que,
tal como no projecto SIGRia, se faça um regulamento para actualização do modelo de
dados do Ambi-Ria; o mapa de execução financeira do projecto realça a execução total
do projecto, excepto na rubrica de aquisição de formação, que se fica pelos 80%. A
AMRia vai criar mecanismos de actualização periódica de todos os conteúdos criados no
âmbito deste projecto. Serão estabelecidos procedimentos e calendários para
verificação da actualização dos serviços de ambiente; O relatório de avaliação do
projecto que contém o inquérito feito aos gestores técnicos e políticos, está muito
vago, não tendo aprofundado as questões importantes para o desenrolar deste
projecto.
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No dia 21 de Fevereiro de 2006 foram entregues na Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de
Aveiro, pela empresa Veterina, Lda, os equipamentos microbiológicos para monitorização da
qualidade das águas das linhas d’água/valas hidráulicas. Este equipamento foi adquirido no
âmbito do Plano Municipal da Água do Projecto AmbiRia.
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 2006, as recolhas foram efectuadas na última semana de cada mês.
Com base no trabalho de identificação de impactos ambientais e respectiva hierarquização e
sifgnificância, desenvolvido no âmbito da participação no projecto DIQUAL, foi equacionado, e
transmitido à ANF – Associação Nacional de Farmácias, a viabilidade legal de continuar esta
Câmara Municipal a proceder à recolha das seringas usadas.
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.

Foi preparada a versão de apresentação, com revisão e actualização do Cronograma Financeiro,
do Relatório Final do “Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município
de Aveiro” para discussão interna e decisão do conteúdo final a incluir na brochura de promoção
e divulgação. O caderno informativo do Plano foi editado e distribuído e subsequentemente
divulgado e promovido.
CANDIDATURA AO PROGRAMA ‘INTELLIGENT ENERGY’ ‘PARA CRIAÇÃO DA AGÊNCIA LOCAL DE
ENERGIA
Esta Divisão participou no grupo de trabalho que elaborou o dossier de candidatura para criação
da ‘Agência Local de Energia de Aveiro e Águeda’, tendo para o efeito colaborado na redacção
de algumas das vertentes técnicas do projecto, designadamente Plano Energético Municipal,
Rede Municipal de Ciclovias, Energia Fotovoltaica e Solar Térmica, Iluminação Pública,
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Eficiência Energética de Edificios, e Plano de Comunicação, Sensibilização e Envolvimento da
população.
ESTÁGIOS CURRICULARES
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, que decorreram entre Outubro de 2005 e Junho de 2006:
1 – Operacionalização da Metodologia de Monitorização Ambiental: dois estagiários.
2 - Resíduos - Caracterização de Zona Piloto para recolha selectiva Porta-a-Porta: uma
estagiária;
3 – Resíduos – Estudo e caracterização da fracção orgânica valorizável dos Resíduos Sólidos
Urbanos de grandes Produtores (Restaurantes, cantinas, etc): duas estagiárias;
4- Caracterização, monitorização e requalificação das linhas de água do município de Aveiro:
uma estagiária.
No âmbito do protocolo estabelecido entre a Autarquia e o Departamento de Ambiente e
Ordenamento da Universidade de Aveiro, esta Divisão co-orientou os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos finalistas de Engenharia do Ambiente na Universidade, no âmbito da disciplina de
Projecto.
BANDEIRA AZUL - PRAIA DE SÃO JACINTO
A 17 de Fevereiro de 2006 foi formalizada a candidatura da 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. A 12 de Maio de 2006 a ABAE – Associação Bandeira Azul da
Europa divulgou os resultados da Campanha Bandeira Azul, tendo sido a Praia de São Jacinto
galardoada na época balnear de 2006, que decorreu de 1 de Junho a 30 de Setembro. Neste
âmbito, foram executadas diversas tarefas, nomeadamente:
•

solicitação à PTComunicações de um posto público de telefone a instalar na zona de
estacionamento e acesso à praia;

•

elaboração do projecto de sinalização a nível de trânsito, no acesso à praia, pela Divisão
de Trânsito em colaboração com esta Divisão;

•

aquisição de painéis informativos, sinalética para afixar na entrada das instalações
sanitárias, posto médico e rampa para acesso de deficientes ao areal da praia, pela
Divisão de Arquitectura e Paisagismo em colaboração com esta Divisão.

•

solicitação à Delegação de Saúde de Aveiro de um Plano Complementar de análise das
águas balneares da Praia de São Jacinto, por forma a garantir uma frequência quinzenal
de amostragem;
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•

solicitação à Capitania do Porto de Aveiro de um posto de praia para os nadadoressalvadores;

•

solicitação à ERSUC, SA de um ecoponto para o parque de estacionamento da Praia;

•

adjudicação da prestação do serviço de assistência e segurança na Praia (nadadoressalvadores) à Associação de Salvamento Aquático de Aveiro – Aveiro Rescue.

•

envio periódico dos Boletins de Análise da Água Balnear à Junta de Freguesia de São
Jacinto para divulgação na Praia;

•

recolha dos materiais utilizados na Praia durante a época balnear, nomeadamente
equipamento dos nadadores-salvadores, semáforo solar, passadiço de madeira;

•

envio ao Instituto de Ambiente do Relatório das Actividades de Educação Ambiental,
desenvolvidas no âmbito da Campanha Bandeira Azul.

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.
A identificação de aspectos ambientais, a elaboração de uma lista com os impactes ambientais,
com atribuição de significância, foram alguns dos trabalhos já iniciados.
A identificação da Quinta da Condessa da Taboeira e da Pinheira, como locais onde têm vindo a
ser depositados resíduos, constituindo Não Conformidades por incumprimento de requisitos
legais, e suscitando riscos e perigosidades ambientais, de segurança e saúde pública, levou à
elaboração de uma informação, com proposta ao Executivo Camarário de procedimento de
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consulta a operadores autorizados para tratamento e correcto encaminhamento a destino final
dos resíduos existentes nos locais.
No dia 30 de Maio foi apresentado ao Comité de Pilotagem uma proposta de trabalho, para
discussão, relativa a Política de Ambiente para os espaços verdes; Objectivos Ambientais, Plano
de Acções e Indicadores de Desempenho. Deu-se continuidade à elaboração de procedimentos e
instruções de trabalho, ultimando o documento relativo ao Manual de Gestão Ambiental e Plano
de Gestão Ambiental; preparação da apresentação final do projecto, que decorreu no dia 7 de
Dezembro, e preparação dos documentos e demais requisitos para efeitos da Auditoria que
decorreu no dia 14 de Dezembro de 2006.
Procedeu-se à elaboração de documentos vários relacionados com Gestão de Aspectos
Ambientais e Controlo Operacional (PGA-02). Participou-se na realização de auditorias internas
e em acções de formação sobre “Ferramentas de Apoio do Sistema Integrado de Gestão”.
Preparou-se a apresentação do projecto, que decorreu no dia 7 de Dezembro, e preparação dos
documentos e demais requisitos de suporte à realização da Auditoria Interna prevista no
projecto.
GRIPE DAS AVES
No seguimento de instruções superiores para averiguar a possibilidade de doação dos patos
existentes no Parque Municipal Infante D. Pedro, foi elaborada informação a propor a vedação
do lago dos patos por forma a se cumprirem os requisitos impostos pela Direcção Geral de
Veterinária devido à Gripe das Aves.
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:
•

‘VII Jornadas de Conservação da Natureza e Educação Ambiental’, promovidas pelo
FAPAS, que decorreram em Ílhavo, nos dias 24 e 25 de Março.
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SERVIÇO DE EDUCAÇÂO 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:

▪

Nos dias 21 de Fevereiro e 8 de Março - Reunião da Comissão Executiva (ASPEA, Divisão
de Ambiente e Divisão de Educação) na Universidade de Aveiro, no Departamento de
Ciências da Educação, para organização de um conjunto de seminários de formação
inicial de professores.

▪

Dia 22 de Março - Realização do primeiro seminário subordinado ao tema ‘Contributos
Individuais para uma Agenda Colectiva’ com a seguinte ordem de trabalhos: Agenda
Pública e Educação Social – Dr. Jorge Arroteia da Univ. de Aveiro; Agenda 21 Escolar: do
compromisso individual à noção colectiva – Dr. Joaquim Pinto - ASPEA; Exemplos de
Práticas no âmbito do Grupo de Trabalho para a Implementação da Agenda 21 Escolar de
Aveiro – Divisão de Educação e Ambiente da Câmara Municipal de Aveiro; Guia Infantil
da Agenda 21 Escolar de Aveiro – Agrupamento de Escolas de Aveiro.

▪

Dia 20 de Abril - Comemorações do Dia da Terra através da realização do III Fórum
Infanto-Juvenil subordinado ao tema ” Um Compromisso com a Carta da Terra”.
Pretendeu-se com este Fórum promover o intercâmbio de experiências desenvolvidas
pela comunidade educativa do concelho, com especial relevância para o papel da
Infância e Juventude no desenvolvimento sustentável, de acordo com os capítulos 25 e
36 da Agenda 21, e reflectir em conjunto o tema proposto.

▪

Dia 10 de Maio - Realização do segundo seminário subordinado ao tema “ Contributos
Individuais para uma Agenda Colectiva” com a a seguinte ordem de trabalhos: Projecto
Educativo na Escola: Participação, Estratégia e Liderança – Dr. Jorge Adelino da Univ. de
Aveiro; Insersão do local no Projecto Educativo (Programa Eco-Escolas) – Dra. Júlia Casal
do Agrupamento de Escolas de S.Bernardo; Currículo: Dinâmicas e Participação - Dra.
Natália Abrantes da Univ. de Aveiro ; Práticas situadas: A criança como parceira
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curricular – Exemplos da prática pedagógica das alunas finalistas da Licenciatura em
Educação de Infância da Univ. de Aveiro.

▪

Realizou-se no dia 4 de Outubro, uma reunião com os órgãos executivos dos
Agrupamentos de Escolas, para apresentação do cronograma e as diferentes fases de
implementação da Agenda 21 para o ano lectivo de 2006/2007. Partindo das fases
anteriores, em que se produziu e divulgou guias de apoio, contendo a introdução de
conceitos e as diferentes abordagens a ter em conta na implementação da Agenda 21
Escolar, foi apresentado aos participantes as diferentes fases e momentos dos trabalhos
a desenvolver durante o presente ano lectivo, por forma a resultar a efectiva
implementação da Agenda 21 Escolar nas diferentes comunidades educativas das escolas
de Aveiro. Foram posteriormente enviadas a todos os Agrupamentos e Escolas do
Concelho de Aveiro, fichas de adesão contendo Declaração de Compromisso e
Identificação do Projecto e respectivo âmbito de actuação, dando como data limite de
adesão o dia 30 de Novembro de 2006.

Programa de Actividades de Educação Ambiental – Bandeira Azul para a Praia de S. Jacinto
No âmbito do processo de candidatura da Praia de S. Jacinto ao galardão Bandeira Azul foi
elaborado um vasto programa de actividades de educação ambiental, a desenvolver na freguesia
de S. Jacinto, durante a época balnear, em colaboração com as Divisões de Acção Social, Acção
Cultural, Biblioteca e Arquivo Municipal, Juventude e Gabinete de Saúde, Agrupamento de
Escolas de Aveiro, ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental, HERA - Associação
para a Valorização e Promoção do Património e SUMA.
Comemoração do Dia da Àrvore (21 de Março)
Em 2006, esta Autarquia aderiu ao Projecto “Dar vida à vida, plantemos uma árvore” da
Seguradora Liberty Seguros, S. A , que consiste na oferta de 100 árvores das espécies arbóreas
adequadas às regiões onde têm escritórios com representação, por forma a comemorar o Dia
Mundial da Árvore, envolvendo os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Consultada a Divisão de
Arquitectura e Paisagismo foi sugerido serem escolhidas as seguintes espécies e quantidades de
exemplares arbóreos: 80 Olaias e 20 Tipuanas. Confirmada a viabilidade do solicitado pela
Liberty Seguros, S. A., esta divisão acompanhou a definição dos locais para a plantação das
árvores e articulou com a Divisão de Educação, a presença de alunos das escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico.
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Também, no âmbito da iniciativa da Junta de Freguesia da Glória para a comemoração do Dia
da Árvore, foram realizadas as seguintes acções:
•

Nos dias 1, 8, 14 de Março reuniões com a Junta de Freguesia da Glória, Coordenadores
de Escolas e Conselhos Executivos de Agrupamentos de Escolas de Aveiro e S. Bernardo,
Divisão Ambiente e Educação, para organização geral das actividades a decorrer no dia
21 .

•

Nos dias 15 e 17 de Março, reuniões com a Divisão de Jardins e Espaços Verdes, para
preparação de uma apresentação em PowerPoint sobre o tema “Como plantar uma
árvore”.

•

Dia 21 de Março – Acompanhamento da plantação de árvores, na Urbanização de
Santiago e no Parque da Baixa de Santo António.

PROJECTO SORRIA
No dia 11 de Março realizou-se uma visita a vários locais da Ria de Aveiro, em barco moliceiro,
em que participou um elemento da Divisão de Ambiente, da Divisão de Museus e Património
Histórico, da Fábrica da Ciência Viva, da Associação dos Amigos do Barco Moliceiro e Ria de
Aveiro e da HERA. Nesta visita destacam-se S. Jacinto na zona portuária, Ilha da Testada, Ilha
de Monte Farinha, Bico-Murtosa, foz do Rio Vouga e Rio Novo do Príncipe, vários canais da Ria e
antigas instalações Lota de Aveiro.
CMIA – CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

O CMIA, intervenção no âmbito do Programa Polis, terá, por um lado, objectivos pedagógicos de
divulgação dos valores ambientais presentes e, por outro lado, uma função mais técnica de
monitorização contínua desses mesmos descritores ambientais. Tendo em consideração estes
objectivos, esta Divisão propôs a inclusão de um Laboratório neste projecto que será dotado
com os equipamentos para análises físico-químicas e microbiológicas de águas, adquiridos no
âmbito do projecto Ambi-Ria.
Deste modo, a 17 de Maio foi realizada um reunião com os responsáveis do Programa Polis –
Aveiro e a Divisão de Museus e Património Histórico por forma a contemplar no projecto de
arquitectura uma valência que vá de encontro a estas expectativas.
DIA EUROPEU SEM CARROS
Nas Reuniões de Câmara de 7 de Agosto, 28 de Agosto e 18 de Setembro foi aprovada a
participação desta Autarquia no Dia Europeu Sem Carros, que decorreu a 22 de Setembro de
2006. Esta iniciativa teve como objectivos principais:
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•

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.

Nesse dia, a área interdita ao tráfego automóvel foi o Bairro da Beira Mar, das 08h00 do dia 22
de Setembro às 02h00 do dia 23 de Setembro. Realizaram-se diversas actividades de animação
de acordo com o tema transversal ‘Alterações Climáticas’, e de acordo com o programa
previsto, em colaboração com as Divisões de Educação, Juventude, Trânsito e Desporto,
Departamento de Serviços Urbanos, Gabinete de Relações Públicas e Comunicação e Pelouro da
Saúde. Esta Divisão procedeu à realização de diversos trabalhos com vista à organização global
deste evento, bem como elaborou o Relatório de Avaliação desta iniciativa que foi
posteriormente remetido ao Instituto do Ambiente.

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Para este ano lectivo 2006/2007, esta Autarquia comprometeu-se a colaborar com diversas
Escolas e com a ABAE/Fee Portugal na implementação do Programa Eco-Escolas, na medida das
suas possibilidades, a saber: Escola EB1 dos Areais, Escola EB1 das Areias de Vilar, Escola EB1 de
São Bernardo, Escola EB1 de Vilar, Escola EB2-3 João Afonso de Aveiro, Escola EB2-3 de São
Bernardo. Colégio D. José I.
A 15 de Dezembro realizou-se a cerimónia do hastear da Bandeira Eco-Escola na Escola EB2-3 de
São Bernardo, referente às actividades desenvolvidas no ano lectivo 2005/2006.
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6.7. - PROTECÇÃO CIVIL
__________________________________________________________________________________
A Protecção Civil Municipal, no período em apreço, desenvolveu a sua actividade de
prevenção, protecção e socorro de pessoas e bens, assegurando pronta resposta nas
emergências quotidianas.
O piquete do Serviço Municipal de Protecção Civil funciona vinte e quatro horas por dia.
Assegura a prontidão de resposta na emergência quotidiana na área do Concelho.
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. 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.
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 e explanações seguintes.

Análise Estatística

Comparação Mensal de Ocorrências 2005/06
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Quadro I

Registaram-se 2296 ocorrências, o que corresponde a um aumento de 224 saídas, face a 2005
(2072). Tal aumento poderá ser justificado com a criação do Gabinete Técnico Florestal e
correspondentes saídas com o piquete da Protecção Civil, bem como, pelo aumento nos níveis
de prontidão/operacionalidade do serviço, aumento ao qual se pretende dar continuidade.
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Total Ocorrências 2006
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Quadro II

Durante o ano de 2006 os piquetes efectuaram 2296 ocorrências, o que corresponde, em
média, a 6 saídas diárias. Estas, correspondem, maioritariamente, às seguintes situações:
9

Verificação DE ocorrências - 591;

9

Colocação e recolha de sinalização – 488;

9

Acções indiferenciadas – 359;

9

Acidentes/limpeza e desobstrução da via – 145;

9

Apoio a escolas – 133;

9

Prevenção florestal – Gabinete Técnico Florestal – 115;

9

Inundações DE casas e vias – 80.

Com a criação do Gabinete Técnico Florestal (GTF) e início de funções da Eng.ª Carla Pinto, em
1JUL, foram desencadeadas várias reuniões tendentes a uniformizar procedimentos no que toca
à intervenção da CMA, nas questões de matos e silvas, entre outras, face à existência de um
novo enquadramento legal – Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho. Encontrou-se um circuito
tipo do processo, isto é, independentemente do local e serviço onde a queixa/denúncia dá
entrada, o procedimento será sempre o mesmo. Assim, e só no período correspondente ao 2.º
semestre verificaram-se 115 acções.
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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, verificação de queixas e
denúncias, cumprimento de notificações, regularização de trânsito e fiscalização de
estacionamentos no âmbito do Código da Estrada.
Em todos as áreas de trabalho ocorreu um substancial aumento da produtividade, face
a 2005, como se pode verificar pela análise estatística e descrição de ocorrências, constante
deste relatório.
Efectuou ainda vigilância nas várias feiras realizadas, assim como, na realização de
variados eventos e festividades do Município.

Análise Estatística

Autos de Queixa / Denúncias
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Quadro I

Da análise do Quadro I constata-se que, em 2006 houve um maior número de Autos de
Queixa formais (250) face aos anos anteriores.
Existiu uma diminuição de Denúncias em 2006 (92) face a 2005 (248), o que se deveu
essencialmente ao facto de, a partir do mês de Julho de 2006, apenas se terem aceite aquelas
denúncias que evidenciavam risco imediato para as pessoas e para o ambiente, já que algumas
das denúncias telefónicas registadas, se revelaram falsas.
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Fiscalização Urbanística
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Quadro II

Com base nas Queixas/Denúncias e também por iniciativa própria, foram realizadas
inúmeras diligências pelos agentes da Polícia Municipal. Dessas diligências resultou a elaboração
de 1109 Informações, valor ligeiramente abaixo do registado em 2005 (1163) (ver Quadro II),
facto que se justifica pelo acréscimo da colaboração dos agentes em outras actividades de
carácter excepcional.
Detectaram-se mais infracções em 2006 (A.N.314) que em 2005 (A.N.284), decorrendo o
respectivo processo de contra-ordenação no Departamento Jurídico. Paralelamente aos Autos de
Notícia também foram elaboradas 293 Notificações para os infractores se pronunciarem, em
sede de audiência prévia, sobre a intenção da Câmara vir a ordenar a demolição ou reposição
dos edifícios de acordo com os projectos aprovados e 115 Mandados de Embargo de Obras ou de
Demolição.
Deu-se resposta a todas as queixas/denúncias apresentadas e investigadas durante 2006,
via ofício ou verbalmente.
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Quadro III

Da análise do Quadro III constata-se que, em 2006 houve uma ligeira diminuição dos
Autos de Contra- Ordenação levantados, podendo tal facto dever-se à saída de um elemento
efectivo desta Divisão, afecto ao trânsito, bem como, à maior consciencialização dos
utilizadores das zonas de estacionamento parconizadas.
Além dos Autos de Contra - Ordenação, foram elaborados 2455 Ofícios a solicitar a Identificação
do Condutor.

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização urbanística
Descrição: No âmbito da fiscalização urbanística foram recebidas 250 queixas formais e 92
denúncias telefónicas de situações que os munícipes consideravam não estar de
acordo com a lei, essencialmente relacionadas com o urbanismo, saúde pública,
ruído, ocupações de via pública, publicidade e canídeos.
Além das acções de fiscalização realizadas no âmbito destas queixas, existiram
solicitações várias, essencialmente do Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares, do Departamento de Serviços Urbanos e ainda da Divisão de Contra –
Ordenações, a fim de que, fossem verificadas diversas situações no local,
nomeadamente informação, fiscalização e

identificação dos proprietários e por

vezes os próprios processos de obras.
Foi igualmente importante, a fiscalização de estabelecimentos comerciais,
designadamente salões de cabeleireiro, oficinas de reparação e manutenção
automóvel, bem como, a verificação das licenças de publicidade e verificação de
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queixas de insalubridade enviadas pelo Delegado de Saúde. No âmbito das novas
atribuições às autarquias locais, iniciou-se a fiscalização e acompanhamento do
processo de legalização de indústrias do tipo IV.
Por força das acções de fiscalização realizadas, foram elaborados:


314 autos de notícia por contra-ordenação, na sua grande maioria
relacionados com infracções ao D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro;



115 Mandados (encerramento, demolição e embargo);



293 notificações para pronúncia dos arguidos em matéria de defesa;



1109 informações relatando as diligências efectuadas pelos agentes e seus
resultados.

Acção / Actividade desenvolvida: Regularização de trânsito
Descrição:

As acções de regularização de trânsito têm por objectivo garantir a fluidez do
tráfego, nomeadamente em situações de corte de estrada e em casos de alteração
da circulação, adequaram-se as necessidades à capacidade dos meios disponíveis.
Assumem particular relevo, no período do Verão, as solicitações das diferentes
Juntas

de

Freguesia,

nomeadamente

através

dos

Srs.

Presidentes,

para

acompanhamento de diferentes passeios cicloturísticos, no Concelho.

Acção / Actividade desenvolvida: Fiscalização do estacionamento
Descrição: No âmbito da fiscalização do estacionamento privilegiaram-se as áreas de
estacionamento parconizado, embora tenham sido detectados nas acções de
fiscalização outros tipos de infracção, tais como, estacionamento em cima dos
passeios, nas linhas amarelas contínuas, em locais destinados a cargas e descargas,
e lugares reservados a deficientes e entidades várias.
Os Agentes elaboram o respectivo expediente, os autos de contra- ordenação,
ofícios e outras diligências necessárias, para a organização e conclusão do
respectivo processo.
Assumiu particular relevo a fiscalização de parquímetros, por força de acções
concertadas com a Moveaveiro. Paralelamente contribuíram na qualidade de
formadores junto dos fiscais daquela empresa, a Dra. Ana Cruz, o Comissário
Fernando Lopes e o Agente João Silva.
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Outras Actividades
Acção / Actividade desenvolvida: Colaboração nas festividades de Carnaval
Descrição: Acompanhamento do desfile da “Escola da Martinha”, do “Centro Social Infantil de
Azurva” e do cortejo de Carnaval da cidade.
Houve igualmente uma fiscalização aos bares da cidade, cujo horário de
encerramento foi alargado durante o Carnaval.

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 município
na procissão realizada em honra de Santa Joana. Em colaboração com a PSP
procedeu ainda à regularização de trânsito para que a Procissão se realizasse sem
qualquer incidente.

Acção / Actividade desenvolvida: Campeonato Europeu de Sub 21
Descrição: Regularização de trânsito no âmbito do Campeonato Europeu de Sub 21 nos dias 26 e
29 de Maio, e 1de Junho nas imediações do Estádio Municipal de Aveiro.
Além da regularização, os agentes colaboraram com a Protecção Civil na colocação e
retirada da sinalização nos dias dos jogos.
Participou juntamente com a PSP e GNR no acompanhamento do transporte da taça
do Campeonato Europeu de Sub 21, pelas escolas do município.

Acção / Actividade desenvolvida: Festividades
Descrição: Colaboração na regularização de trânsito e vigilância dos locais onde decorreram os
espectáculos das marchas populares, organizadas pelas Juntas de Freguesia da
Glória, Santa Joana e Oliveirinha.
Presença dos agentes nas festividades locais em honra da “N. Sra. Das Areias”, na
Freguesia de S. Jacinto, visando a vigilância do local e controle dos estacionamentos
abusivos.

Acção / Actividade desenvolvida: “Dia europeu das cidades sem carros”
Descrição: Corte de trânsito a fim de impedir o acesso automóvel à zona abrangida pelo evento
“Dia europeu das cidades sem carros”, que decorreu sem incidentes, nos dias 22 e
23 de Setembro das 08H00 às 02H00.
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Acção / Actividade desenvolvida: Vigilância e fiscalização de feiras, exposições e mercados
Descrição: No decorrer do período em apreço, desenvolveram-se acções de vigilância e
fiscalização nas diferentes feiras, exposições e mercados que se realizaram,
nomeadamente na “Feira de Março” e no Mercado de Santiago, tendo as mesmas
decorrido com toda a tranquilidade.
Além destas, também se efectuou a vigilância nocturna da “Exposição do Sal”, que
decorreu nos dias 7, 8, e 9 de Abril, da “Feira do Artesanato” e durante o decorrer
das “Festas da Ria” na semana de 15 a 24 de Julho.

Acção / Actividade desenvolvida: Serviços Especiais de Trânsito
Descrição:
¾

Corte e regularização de trânsito a fim de suprimir uma das faixas de rodagem da
Rua João Mendonça/Praça Humberto Delgado devido à reparação da estação
elevatória.

¾

Corte do trânsito devido à demolição de uma habitação em perigo de ruína, sita na
Rua João de Moura.

¾

Participação no simulacro de incêndio do Hotel Mélia, a fim de regularizar e cortar a
circulação rodoviária.

¾

Corte de trânsito parcial (sentido Hospital/variantes EN 235 e EN 335), para
manutenção de plantas e limpeza de infestantes, localizadas no respectivo
separador central.

¾

Acompanhamento da operação de abate de árvores na Av. Dr. Lourenço Peixinho,
face à necessidade de regularizar o trânsito em situações que poderiam causar
perigo à circulação rodoviária e pedonal.
Foi igualmente acompanhado o corte de árvores na Rua Direita, Freguesia de
Aradas, para os mesmos efeitos.

¾

Corte de trânsito no âmbito do “Rally Kart Cross”, realizado na Freguesia de Santa
Joana.

¾

Acompanhamento dos grupos de ranchos no âmbito do Festival de Danças Europeias,
desde a Praça da República até ao Rossio, com a finalidade de regularizar e cortar o
trânsito nos momentos necessários.

¾

Acompanhamento e regularização de trânsito nas actividades de cicloturismo das
Freguesias de S. Bernardo, Eirol, N. Sra. de Fátima, e na prova organizada pelo
Centro Social de Aradas.

¾

Organização, colocação de sinalização e corte de trânsito na Freguesia de Aradas,
devido à desmontagem de uma grua de grandes dimensões.
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¾

Acompanhamento da concentração de motos “Goldwing Clube Portugal”

¾

Acompanhamento de vários autocarros com idosos, oriundos do município da
Azambuja, em visita a vários locais turísticos da cidade e posterior encaminhamento
para o Parque Infante D. Pedro para almoço e descanso.

¾

Presença no “Tunning Show” nos dias 1 e 2 de Setembro, realizado no Estádio
Municipal de Aveiro, em serviço de vigilância e controle de estacionamentos.

¾

Corte de trânsito no Cais da Fonte Nova, devido a prova de perícia automóvel.

¾

Acompanhamento aos cerca de quarenta autocarros, desde a entrada da cidade até
ao estacionamento do Parque de S. João, devido a um encontro de idosos do
Município da Trofa.

¾

Corte de árvore de grande porte na Av. Central, tendo sido necessário regularizar e
cortar a circulação ao trânsito.

¾

Presença e acompanhamento dos agentes nos locais onde decorreram as filmagens
da série “Uma Aventura”, nomeadamente junto ao Museu de Aveiro, no Rossio, e
Rua Jaime Moniz, na zona contígua à Escola Secundária José Estevão onde foi
necessário condicionar a circulação do trânsito.

¾

Acompanhamento da demolição de uma habitação na Rua Cega, Freguesia de S.
Bernardo.

¾

Regularização e condicionamento da circulação de trânsito na Rua Agostinho
Pinheiro/Rua Conselheiro Luís Magalhães, devido à presença de uma grua dos
Bombeiros Novos, a fim de serem retirados dois aparelhos de ar condicionado do
topo do edifício (agência Santander).

¾

Corte de trânsito no Canal de S. Roque, das 07H00 ás 19H00, na sequência do
Projecto “ Viver a Idade – Dia Mundial do Turismo”.

¾

Encerramento ao trânsito no Cais do Côjo.

¾

Regularização de trânsito na Rua Dr. Alberto Souto, devido à presença de uma grua
para colocação de um painel de aquecimento solar num dos prédios.

¾

Condicionamento de trânsito na Rua Castro Matoso, devido á colocação de uma grua
móvel para realização de trabalhos.

¾

Corte de trânsito no Canal de S. Roque, no seguimento do Projecto “Mamma Tour”.

¾

Condicionamento e regularização de trânsito na Av. 5 de Outubro, em consequência
da reparação da conduta elevatória.

¾

Regularização de trânsito nas áreas circundantes ao Estádio Municipal de Aveiro,
devido ao jogo “Beira-Mar vs Sporting”.

¾

Verificação das condições de segurança e fluidez da circulação, devido ao
condicionamento de trânsito, na Rua da Arrochela, em virtude de procederem a
cargas e descargas de material para uma obra particular no período das 08H00 ás
17H00, nas semanas de 6 a 10 de Novembro, 13 a 17 de Novembro, e 20 a 24 de
Novembro.
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¾

Visita do Sr. Secretário de Estado da Cultura, reserva e controle de estacionamentos
junto ao Teatro Aveirense e à Estação da CP.

¾

Presença de agentes na recepção ao Bispo de Aveiro.

Acção / Actividade desenvolvida: Outros serviços regulares
Descrição:
¾

Presença de um Agente sempre que é realizada uma Medição Acústica.

¾

Fiscalização de Venda Ambulante.

¾

Presença de um Agente, na realização de vistorias conjuntas para verificação da
conformidade dos projectos de arquitectura, para emissão de licença de utilização
(habitação e comércio).

¾

Regularização e condicionamento de Trânsito, junto ao Teatro Aveirense para cargas
e descargas de material.

¾

Por solicitação do Departamento Jurídico e de outras entidades, deu-se
cumprimento a várias Notificações Pessoais.

Acção / Outras Actividades desenvolvidas: Seminários e Formação Profissional
Descrição: Formações frequentadas pelos agentes da Divisão de Polícia Municipal.
¾

“Técnicas policiais de controlo, manietação e condução de indivíduos”

¾

Seminário “Segurança Rodoviária Municipal”, no Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna, em Lisboa

¾

Seminário “ Como reduzir custos na Gestão de Viaturas nos Serviços Públicos via
Tecnologia GPS”, no Instituto Nacional de Administração em Oeiras

¾

“Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação”

¾

Formação de tiro, no quartel militar em Viseu - dias 28 e 29 de Junho

¾

1ª Conferência das Polícias Municipais, em Oeiras - dia 30 de Junho

¾

“Código de Trabalho”

¾

“Gestão Técnica de Recursos Humanos”

¾

“Regime Jurídico das Contra – ordenações”

¾

“Novas Competências das Autarquias Locais”

¾

“Regime Jurídico dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas”

¾

“Código do Trabalho”.
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6.9. - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E ABASTECIMENTO

PÚBLICO

__________________________________________________________________________________
Divisão de Mercados e Feiras
INTRODUÇÃO
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 / dinamizam o comércio, 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 2006, a conclusão das obras
de recuperação / requalificação do Mercado Manuel Firmino e a realização dos concursos
para atribuição de espaços de venda neste mercado.

1. MERCADOS
Mercado de Santiago
No Mercado de Santiago no Ano de 2006 exerceram a sua actividade 225 operadores, dos
quais 80 nas bancas do interior e 145 nas bancas do exterior. As lojas em actividade são 16 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 €

2325

- Senhas de 12.50 €

1946

- Senhas de 2.00 €

2704

- Senhas de 1.00 €

2193

Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações e uma
desinfestação com o objectivo de controlar as pragas.
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Uma vez que as bancas exteriores não dispõem de resguardos, a Divisão de Arquitectura
e Paisagismo está a fazer o estudo para as proteger do sol e dos ventos fortes.
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;
- Foi efectuada a reparação da grelha de águas pluviais no exterior do mercado, o aterro
e nivelamento do piso junto das bancas exteriores, a limpeza das caleiras e a reparação de
diversas anomalias.
Mercado José Estevão
Neste mercado exercem a sua actividade 12 operadores.
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 €

153

- Senhas de 7.50 €

195

- Senhas de 1.00 €

571

Em parceria com a Divisão de Ambiente foram realizadas várias desratizações e uma
desinfestação com o objectivo de controlar as pragas.
As grelhas de protecção dos equipamentos de refrigeração das bancas foram
substituídas.
Os contrafortes em vidro que estavam partidos, foram substituídos por contrafortes
metálicos, uma vez que estes oferecem maior resistência.
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 do
Mercado Manuel Firmino (Pavilhão Octogonal).
Em 2006 as lojas deste mercado foram entregues aos respectivos lojistas e foi aberto
concurso para atribuição das restantes. Entretanto foram apresentados os projectos de
arquitectura e especialidades.
Foi feita a montagem das bancas e dos quiosques.
A Câmara abriu dois concursos para atribuição das bancas e quiosques.
No dia 15 de Julho do corrente entrou ao serviço a empresa de vigilância 2045, para
efectuar a segurança do Pavilhão Octogonal, tendo neste dia sido transferidos para o Mercado
de Santiago os funcionários da Câmara que prestavam serviço neste pavilhão.
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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 2006.
No Ano de 2006 foram renovados 250 cartões de feirante, e as taxas relativas aos lugares
de terrado pagas na tesouraria da Câmara Municipal de Aveiro.
O terrado do Parque de Feiras e Exposições foi pavimentado, pelo que, no mês de Maio
foi feita a marcação dos lugares no pavimento.
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.
Em Janeiro iniciou-se o processo de renovação dos cartões de feirante para o Ano de
2006 e a cobrança das respectivas taxas.
A afluência de público melhorou significativamente.
Feira das Artes e Ofícios
Esta feira realiza-se na Praça Dr. Joaquim de Melo Freitas e é 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 e em média participam 25
expositores.
No mês de Abril esta feira realizou-se em simultâneo com a 1.ª Feira Nacional do Sal
Artesanal.
3. OUTRAS ACTIVIDADES


Venda Ambulante
Neste Ano foram renovados 52 cartões de vendedor ambulante e concedidos 30 cartões

novos.


Ocupação de Via Pública
No Ano de 2006, foram concedidas 153 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.
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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

-

Igreja da Quinta do Picado – Desenvolvimento de imagens 3D, e apoio à elaboração dos
projectos

complementares;

Acompanhamento

da

elaboração

dos

projectos

de

especialidades. Apoio aos promotores para formalização do processo;

-

Capela Sra da Alegria – Elaboração do projecto de execução da intervenção na zona de
apoio a sanitários.

-

Casa Major Pessoa – Edição do livro sobre a Casa e sua apresentação pública. Alteração,
ajustes e acompanhamento

aos Projectos da Empreitada da Casa Major Pessoa.

Candidatura e arranjos exteriores. Projecto de AVAC, iluminação e som;

-

Forno de Eixo – Elaboração de um Projecto de uma cobertura para o forno Cerâmico de
Eixo. Proposta de organização espacial, e novo acesso;

-

ASAS/Grinelândia – Projecto de arquitectura para a Associação de Solidariedade e Acção
Social e Edifícios para Associações Culturais. Inicio dos estudos. Acompanhamento do
processo para a candidatura ao Programa PARES;

-

Carta Educativa – Análise das novas propostas das Juntas de Freguesia e enquadramento
das novas directrizes enviadas pelo Ministério. Documento final;

-

Centro Social e Paroquial de Eirol – Desenvolvimento do Projecto de uma Creche e um
Centro de Dia e organização da Candidatura ao Programa PARES;

-

Avenida Lourenço Peixinho – Estudo de reorganização e do desenho urbanístico do
sentido do trânsito, e implicações na envolvente;

-

Casa Mãe de Aradas e Centro de Dia – Desenvolvimento do projecto de arquitectura para
creche. Acompanhamento do processo de candidatura ao Programa PARES;

-

Lar e Centro de Dia para Idosos de Santa Joana – Alterações ao projecto segundo os
requisitos do Programa PARES. Apoio à Candidatura;

-

Monumento Comemorativo dos 30 anos do Poder Local – Estudo da sua localização e
desenvolvimento de projecto de um projecto de um monumento e um vidro multicor
com estrutura metálica;

-

Centro Social de Mataduços – Desenvolvimento do projecto do novo edifício, em
ampliação das actuais instalações, destinado a creche. Organização técnica do processo
de candidatura ao Programa PARES. Apoio à realização do projecto de Segurança Contra
Incêndios
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-

GAI – Gabinete de Atendimento Integrado - Estudos preliminares à execução do projecto
de Reorganização dos Serviços, envolvidos na criação do (GAI);

-

Largo da Igreja de Nariz – Arranjos exteriores da zona envolvente à Igreja de Nariz;

-

Junta de Freguesia da Glória – Levantamento topográfico do edifício; Proposta de
reabilitação do edifício – estudo prévio;

-

Centro Comunitário da Vera Cruz – projecto de licenciamento. Acompanhamento da
apreciação por parte da Segurança Social; Estudo prévio. Organização técnica de
candidatura ao Programa PARES. Candidatura ao licenciamento a nível do IPPAR;

-

Centro Infantil de Eixo – Projecto base da Nova Creche; projecto de execução,
pormenores, mapa de vãos e betão armado;

-

Parque de Feiras e Exposições – Projecto do arranjo exterior da zona entre os pavilhões
do Parque de Feiras;

-

Ourivesaria Vieira – Elaboração do projecto que assegure a Mobilidade para Todos;

-

4º piso das instalações da CMA na Jerónimo Pereira Campos – Apoio técnico às
alterações; Projecto de novos espaços para centro de monitorização ambiental e
arquivos de Notariado;

-

Centro

Coordenador

de

Transportes

–

Levantamento

topográfico

do

Edifício.

Reorganização do espaço para abertura ao Público e localização de um posto de
abastecimento de combustível;

-

Estação da CP – Arranjo da zona envolvente;

-

Centro de Educação Ambiental – Acompanhamento do processo de Concurso. Alteração
do edifício solicitado pela Divisão de Ambiente;

-

EB 1 de Eixo – Reformulação dos sanitários para adultos e deficientes;

-

ATL do Caião – Reformulação dos espaços do ATL com vista à aprovação pelo Centro de
Saúde;

-

Passeios do Rossio – Novo estudo;

-

Igreja Paroquial de Santa Joana – Arranjo envolvente – acerto e arranjo envolvente à
Igreja junto do estacionamento;

-

Zona de acesso à Praia de S. Jacinto – Levantamento topográfico; Execução de uma
rampa para deficientes e sinalização. Apoio à Divisão de Ambiente para Candidatura à
Bandeira Azul;

-

Cemitério de Oliveirinha e Quintãs – Proposta de ampliação dos cemitérios;

-

Urbanização da Quinta do Canha – Proposta para novo estacionamento coberto na zona
do polidesportivo;

-

Cabine no DSU – Proposta para a execução de uma cabine para arrumo de garrafas de
gás;

-

Rua do Carmo – Alargamento do passeio em frente à GNR;

-

Ponte da Vessada – levantamento topográfico da ponte. Proposta de Reabilitação do
espaço;
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-

DSU – Levantamento do espaço para a Sede da ACASA e proposta para integração de
gabinetes para esta função;

-

PT da Forca - Arranjo envolvente ao PT;

-

Campo de Futebol do Seminário – Rectificação das medidas do campo e, estudo para a
área envolvente,

-

Unidade de saúde de Cacia – Estudo para ampliação deste equipamento a pedido da ARS,
nas actuais instalações da Casa do Povo

-

Vilar – Estudo do Largo dos Escuteiros;

-

Escola do 1º Ciclo da Glória – Reformulação dos sanitários e pormenorização;

-

Escola do 1º Ciclo de S. Bernardo - Projecto para reformulação dos sanitários;

-

Cemitério Sul – Proposta de ampliação;

-

Escola 1º Ciclo de Nariz – Implantação de um polidesportivo;

-

Parque de Vilar – Projecto de arranjos exteriores com implantação de um Parque Infantil
e pérgola;

-

Gradeamento na Pérgola da Sé e substituição de uma porta em madeira.
Acompanhamento do processo junto do IPPAR.

-

Projecto de arranjos exteriores ao Hotel Meliá e apoio à Sociedade Aveiro Polis, no
acompanhamento das obras;

-

Parque Infantil, em S. Jacinto - Projecto de arranjos exteriores e de implantação de
novo parque infantil;

-

Campo de Ténis – Levantamento topográfico. Elaboração da proposta de implantação do
campo de ténis e candidatura à medida I – “Saúde e Segurança nas Instalações
Desportivas”;

-

Mercado Manuel Firmino – Preparação da planta e acompanhamento do licenciamento
das lojas;

-

Mercado de Santiago – Levantamento e análise das deficiências e proposta inicial de
reabilitação do mercado;

-

Bairro da Misericórdia – inicio – análise levantamento para o estudo de estacionamento;

-

Seminário “Construção em Terra” – Reuniões e contactos com o Engro Civil da
Universidade de Aveiro, referentes à Investigação/Apoio do Seminário sobre Construção
em Terra;

-

Acrema – Elaboração dos desenhos de projecto necessários à Candidatura à medida I –
“Saúde e Segurança nas Instalações Desportivas”;

-

Estrela Azul – Elaboração dos desenhos de projecto necessários à Candidatura à medida I
– “Saúde e Segurança nas Instalações Desportivas”.

-

Cais dos Santos Mártires – Projecto dos arranjos exteriores;
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Trabalhos diversos

-

Localização e colocação de Bancos na Praça do Peixe;

-

Campo de Futebol de Nariz – Vedação;

-

Edifício Fernando Távora – Proposta para colocação de uma porta;

-

Escola do 1º Ciclo de Eixo – Projecto para reformulação dos sanitários;

-

Câmaras de Vigilância do C. C. Congressos – Implantação das câmaras de sinalização;

-

Euro 2006 Sub 21 – Estruturas de fixação de telas publicitárias;

-

Habitações do Canal de S. Roque – Alçados;

-

Zona envolvente da Igreja de Santa Joana – Cadastro da zona envolvente;

-

Jardim de Infância do Bonsucesso – Levantamento do Edifício;

-

Jardim de Infância das Quintãs - Levantamento do Edifício;

-

Agrupamento de Escolas do Solposto + Cantina – Levantamento do Edifício;

-

Infantário de Santa Joana - Levantamento do Edifício;

-

Escola da Presa + Cantina – Levantamento topográfico do Edifício;

-

Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada – Definição das extremas da
propriedade;

-

Avenida 5 de Outubro – Projecto para a colocação de um corrimão na Avenida 5 de
outubro ao pé das Bombas de gasolina;

-

Loteamento da Associação de Beneficência de Eixo – Pormenorização de estudo;

-

Escola das Cardadeiras – Levantamento do edifício;

-

Unidade de Saúde de Cacia –Estudo para a colocação de um lavatório na sala de
vacinação e proposta para descobrir parte do pátio a fim de permitir a ventilação
do compartimento da sala de espera;

-

Cruz – Alta em S. Bernardo – proposta para a colocação de um corrimão em aço inox;

-

Participação em Acções de Formação: PATOREB, Workshop em Parcerias entre
Autarquias – Empresas e INH na Construção/ Recuperação de Habitação;

-

Apoio e inicio de orientação de um estágio de Acesso à Ordem dos Arquitectos.
Desenvolvimento do Modelo de Centro Educativo para o Concelho de Aveiro e
desenvolvimento do estudo da Avenida Dr. Lourenço Peixinho;

-

Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira – Levantamento e execução em
formato Cad do Projecto de Segurança;

-

Junta de Freguesia de Santa Joana – Elaboração de um painel para as festas de Verão.
Apoio ao trabalho de pintura do DSU;

-

Dia da Cidade – Elaboração do traçado para a procissão de Santa Joana Princesa. Apoio à
Organização de Festas e à Imprensa;

-

Agrupamento de Escolas do Solposto + Cantina - Levantamento do Edifício;

-

Infantário de Santa Joana – Digitalização das planta do 1º e 2º piso;

-

Escola Básica das Quintãs – Levantamento e desenho da Escola;
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-

Jardim de Infância e Escola Básica da Quinta do Loureiro - Levantamento e desenho da
Escola;

-

Centro de Cultural e de Congressos – Medição de áreas e levantamento do rés-do-chão;

-

Habitação Social do Caião – organização e entrega do processo à Divisão de Obras
Particulares;

-

Elaboração de uma placa comemorativa da visita do Senhor Presidente da República a
Aveiro;

-

Implantação da Placa toponímica na Igreja do Carmo;

-

Colocação do quiosque na Rua Mário Sacramento;

-

Localização em planta do Campeonato de Futebol de Praia em S. Jacinto;

-

Mudança da paragem de autocarro da Rua das Pombas para a Pedra Moura junto à
Rotunda;

-

Instalação de um quiosque em S. Jacinto;

-

Assessoria no processo de candidatura à renovação das instalações sanitárias do Centro
de Congressos;

-

Elaboração de painel sobre o Centro Coordenador de Transportes, para exposição sobre
mobilidade;

-

Rampa em madeira para colocar nos Morgados da Perdicosa;

-

Parque da balsa – Levantamento do bar para licenciamento;

-

Parque Infantil do Largo Maia Magalhães – Placa;

-

Habitação Social em Eixo – Levantamento;

-

Localização do Quiosque junto à Loja do Cidadão;

-

Digitalização da Escola do Conservatório;

-

Digitalização da EB/JI de Taboeira;

-

Escola da Quinta do Simão – planta topográfica;

-

Carta Educativa – Elaboração final para entregar na DREC;

-

Normalização das legendas dos desenhos dos levantamentos topográficos das Escolas;

-

Arranjo do separador central de uma Praceta em Santiago.

Acompanhamento de Obras

-

Envolvente ao Hotel Meliá – Estudo dos percursos pedonais e apoio à obra;

-

Unidade de Saúde de Santa Joana – Obra em fase de acabamento e processo de
alterações por solicitação da ARS;

-

Capela Sra da Alegria;

-

Casa Major Pessoa – Reuniões de obra. Fiscalização. Execução de relatórios para o IPPAR
no âmbito do Protocolo;

-

Instalações sanitárias e Casa do Guarda no Parque Infante D. Pedro;

-

Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada – acompanhamento do concurso;
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-

Monumento ao Imaculado Coração de Maria – Forca;

-

Passeios no Rossio;

-

Escola das Agras – Jardim de Infância

- Pormenorização. Definição e escolha de

materiais e estudo da cozinha;

-

Apoio à fiscalização das obras do Largo da Feira de Eixo;

-

Mercado Manuel Firmino – Apoio à obra e aos concursos de lojas quiosques e bancas;

-

Acompanhamento do concurso da Creche do Centro Infantil de Eixo;

Parques e Jardins

-

Acompanhamento dos trabalhos de manutenção dos Parques e Jardins;

-

Apreciação e informação dos arranjos exteriores nomeadamente as zonas verdes, em
processos de loteamento;

-

Vistoria dos espaços ajardinados dos loteamentos a recepcionar pela C. M. Aveiro;

-

Proposta para o arranjo do separador da Av. Congresso da Oposição Democrática;

-

Acompanhamento do arranjo da rotunda da E.N. 109;

-

Projecto de instalação de bocas de rega na envolvente da Estação;

-

Proposta para aquisição de um chafariz no Parque de Merendas da Ribeira de
Esgueira;

-

Vistoria do equipamento infantil da Cidade;

-

Acompanhamento da plantação das árvores na Av. Dr. Lourenço Peixinho;

-

Proposta para o arranjo dos canteiros da Av. Dr. Lourenço Peixinho;

-

Acompanhamento dos trabalhos dos arranjos exteriores do Mercado Manuel Firmino;

-

Acompanhamento e apoio ao projecto do Lugar dos Afectos;

-

Recepção dos espaços ajardinados, dos loteamentos, a ceder ao domínio público;

-

Proposta para instalação de equipamento infantil na Praça Maia Magalhães;

-

Centro de Infância Arte e Qualidade, acompanhamento das alterações solicitadas;

-

Acompanhamento dos trabalhos de intervenção no Arboreto do Parque Infante D.
Pedro, executados pela RESIN;

-

Proposta para o ajardinamento de toda a envolvente da Junta de Freguesia de
Cacia;

-

Proposta para o ajardinamento da envolvente da Fonte do Olho de Água em
Esgueira;

-

Proposta para o arranjo do espaço envolvente do Centro Comercial Bairro de Liceu;

-

Proposta para o arranjo dos canteiros da Escola das Cardadeiras;

-

Projecto de rega do estacionamento envolvente da Estação;

-

Plantação de árvores no Parque de Campismo de S. Jacinto, Mercado Manuel
Firmino e Parque da Balsa;
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-

Projecto do arranjo da rotunda do Hotel Meliá;

-

Projecto do arranjo das rotundas e da Alameda entre o túnel da Estação e a EN 109;

-

Projecto de plantações da Alameda da Forca ;

-

Projecto de rega e plantações da Rua do Canal do Cojo;

-

Proposta para a plantação de uma sebe junto da vedação que confina com o IP5, no
Parque de S. Roque;

-

Proposta para a aplicação de protecções metálicas nas árvores do túnel da Av. Dr.
Lourenço Peixinho;

-

Proposta para a execução de caldeiras em todas as árvores de arruamento da
Urbanização da Forca-Vouga;

-

Proposta de rearborização da Urbanização a sudeste de Cacia;

-

Proposta de arborização da envolvente do canal da Fonte Nova;

-

Proposta de arborização do separador central da Alameda entre o túnel da Estação
da CP e a E.N. 109;

-

Proposta para arborização da Urbanização das Barrocas, na zona já consolidada em
termos de construção;

-

Acompanhamento do trabalho de estágio da Arq. Diana Correia;

-

Elaboração de um plano de plantação de árvores a médio e longo prazo, que
envolva estabelecimentos de ensino, associações, etc.
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Divisão de Projectos e Obras
Ferry-Boat – Terminais Fluviais de Viaturas e Passageiros em S. Jacinto e no Forte da Barra
Terminal de S. Jacinto – Conclusão dos trabalhos de adaptação e beneficiação das estruturas
metálicas; o ferry-boat já se encontra atracado;
Terminal do Forte da Barra – Concluída a dragagem que possibilita a manobra das embarcações
junto do cais provisório, reunindo condições para o início da intervenção/adaptação e
beneficiação das estruturas metálicas do terminal;
Passagem Inferior de Esgueira – Trabalhos de Melhoria das Condições de Durabilidade
Obra concluída em Fevereiro de 2006;
Reabilitação da Casa Major Pessoa
Durante o ano de 2006, foram executados os seguintes trabalhos: fundações, remoção das
paredes interiores e pavimentos existente, execução da estrutura metálica, recuperação dos
painéis de azulejos, gradeamentos em ferro e vãos em madeira, limpeza de fachadas,
recuperação dos elementos em cantaria do hall, execução da nova cobertura em madeira,
reconstrução das paredes interiores em tijolo do rés-do-chão, início da instalação das
infraestruturas, tratamento das humidades ascencionais, colocação de carpintarias (portadas)
após trabalho de recuperação;
Conclusão do Prédio da Vidor
Obra iniciada em Abril de 2006. Concluídos os blocos 3 e 4 e iniciados os blocos 1 e 2 e as
garagens;
Mercado Manuel Firmino
Executados os arranjos exteriores; Apreciação dos projectos de arquitectura e especialidades
das novas lojas, talhos e peixarias, bem como a fiscalização das obras de acabamentos
interiores;
Reabilitação da Sede dos Amigos do Parque e dos Sanitários Públicos
Obra concluída em Janeiro de 2006;
Unidade de Saúde de Sta. Joana
Obra reiniciada em Janeiro de 2006. Executado o fecho de vãos e o revestimento do piso;
Construção de uma instalação sanitária na Capela da Sra. da Alegria
Obra iniciada em Novembro de 2005 e concluída em Janeiro de 2006;
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Habitações Sociais de Cacia
Obra a decorrer. Assinado contrato de financiamento com o INH;
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;
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;
Vedação dos Polidesportivos das Escolas José Estevão, EB 2.3 de S. Bernardo e da EB 2.3 de
Cacia
Adjudicada, por iniciar;
Recuperação dos Balneários do Complexo Desportivo de Requeixo
Em fase de procedimento;

Recuperação de uma casa na Rua 16 de Maio
Adjudicada, com início a definir;
Recuperação da Escola de Santiago
Proposta de adjudicação à firma “Antero Santos & Santos”, Lda, com início por definir;
Galeria Coberta de Acesso à Escola Básica das Barrocas
Adjudicado à firma Pedro Cruz, Lda, com início por definir;
Recuperação dos Balnesários do Complexo Desportivo de Requeixo
Procedimento administrativo a decorrer;
Recuperação das casas 45 e 47 do Bairro Social da Quinta da Bela Vista
Adjudicado à firma Antero Santos & Santos. Alguns trabalhos foram iniciados, mas a obra está
suspensa;
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Reforços de iluminação em diversas ruas
Efectuados nas freguesias de Eixo, Esgueira, Sta. Joana, S. Bernardo, Oliveirinha e Aradas;
Jardim de Infância das Barrocas
Obra a decorrer. Em fase de conclusão a aplicação das telhas de cobertura e iniciada a execução
dos roços para a rede eléctrica;
Campo de Mini-Basquete na EB1 de S. Bernardo
Adjudicado à firma “J. Martins & Tavares, Lda” por 6.427,50 €, com início por definir;
Núcleo de Apoio à Pesca em S. Jacinto
Projecto de infraestrutura portuária destinada a recpecionar o pescado capturado, a nível local
e permitir o estacionamento, descarga e alagem das embarcações. O núcleo de pesca de S.
Jacinto ficará situado a montante do enraizamento do molhe de guiamento norte, ocupando
cerca de 300m de frente ribeirinha, contígua aos antigos estaleiros navais de S. Jacinto. O
projecto foi concluído pela “Consulmar, Lda” e encomendado pela APA, estando no final de
2006 em fase de apreciação pela Câmara Municipal, a proposta técnica, a preparação de uma
candidatura ao MARIS/FEDER e a abertura de concurso público para o fornecimento e colocação
de equipamento flutuante. Entretanto, aguardou-se candidatura ao QREN, por inexistência de
dotação nas GOP 2006.
Núcleo de Recreio Náutico de S. Jacinto
Iniciados os contactos com a Associação “AVELA”, com vista ao início do projecto.
Estores para a Escola de Esgueira
Adjudicada à firma “Toldestore” com início por definir;
Fornecimento e aplicação de estores para o Jardim de Infância de Verdemilho
Proposta de adjudicação à firma “Toldestore”;
Arranjo do Telheiro da EB1 de Aradas
Adjudicado à firma “Manuel Jesus Valente” pelo valor de 10.640,00 €, com início por definir;
Extensão da Rede de IP nas Vielas do Bairro da Bela Vista – Esgueira
Em execução;
Projecto eléctrico para a Igreja da Póvoa do Valado
Em execução;
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Recuperação da Escola Básica n.º 5 de Aveiro – Esgueira
Faltam executar os trabalhos de pinturas interiores;
Substituição do pavimento do Laboratório da EB1 da Vera Cruz
Adjudicado, com início por definir;
Revisão do sistema de aquecimento central da Escola da Vera Cruz
Adjudicado à firma “Aveclima, Lda”, com início por definir;
Igreja da Quinta do Picado
Elaboração do projecto de estabilidade;
Vedação do recreio coberto da EB1 das Quintãspara uma sala de aula e um refeitório
Proposta de adjudicação;
Creche e Serviços de Apoio da Associação de Assistência de Eixo
Projectos de estabilidade, comportamento térmico e redes de gás. Acompanhamento e apoio no
procedimento administrativo para a execução da empreitada;
ATL do Caião
Elaboração dos projectos de especialidade das obras de reestruturação – projectos de
distribuição de águas e de drenagem de esgotos;
Construção do muro e postes da Escola das Leirinhas
Executado com o apoio da Junta de Freguesia de Aradas;
Alargamento dos patamares de entrada nas Escolas das Leirinhas e do Bonsucesso
Em execução com o apoio da Junta de Freguesia de Aradas;
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Divisão de Vias e Conservação
Pista Olímpica de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe
Celebrado o contrato de empreitada em 20 de Outubro de 2006, com a empresa “Zagope –
Construções e Engenharia, SA”, pelo valor global de 10.992.375,00 € + IVA.. A empreitada foi
visada pelo Tribunal de Contas já em Janeiro de 2007. Entretanto, foram executados trabalhos
preparatórios, nomeadamente levantamento topo-hidrográfico e sondagens geotécnicas.
De referir ainda que a Câmara Municipal adjudicou ao IDAD/UA a elaboração do RECAPE –
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução necessário para o licenciamento
definitivo das obras. De acordo com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) a obra iniciar-se-á
a partir de Maio e tem um prazo de 11 meses;
Passagem Superior Rodoviária da Quinta do Cruzeiro
O processo de construção/conclusão da obra passou para a competência da delegação norte da
REFER, tendo-se realizado no dia 16 de Novembro de 2006, reunião de trabalho preparatória
com vista à adjudicação dos trabalhos pela REFER;
Concepção/Construção da Pssagem 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.
Com a colocação de cubo de granito na rotunda, a obra ficou concluída no III Trimestre de
2006;
Requalificação da Rua dos Forninhos em S. Bernardo.
Obra suspensa. Concluídas as infra-estruturas de águas pluviais e os lancis, bem como a primeira
camada de betuminoso, faltando para dar como concluída a empreitada a camada de desgaste.
Prevê-se que a camada de desgaste em falta seja executada logo que as condições climatéricas
o permitirem;
Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Aradas
Obra suspensa. Concluídas as infra-estruturas de águas pluviais na Rua do Cabeço, Ucha e Nova
do Alqueba e concluídos os seguintes arruamentos: Rua da Pinheira, largo e Rua da Capela, Rua
Srª Saúde, Rua da Capoa, Rua Vale da Barrega e Rua do Vale. Falta a pavimentação de parte da
Rua do Cabeço, Travessa da Rua do Cabeço, Rua do Carregueiro, Largo dos Correios, Rua do
Reguinho, Rua do Correguinho, Travessa do Carocho e Rua da Fonte Velha;
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Pavimentação da Rua do Raso - Oliveirinha.
Obra suspensa. Está concluída a aplicação da camada de tout venant, faltando o betuminoso.
Construção do acesso ao Estádio Municipal de Aveiro, denominado Arruamento 4
Encontra-se definida a faixa de rodagem através de lancis e primeira camada de betuminoso.
Conclusão das drenagem previstas na obra e inicio das infra-estruturas restantes. Obra suspensa,
reinício previsto para o final de Março de 2007;
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 de Infra-Estruturas Junto ao Furo AC5
Obra iniciada no dia 16 de Maio de 2005. Execução de infra-estruturas de águas pluviais e de
esgotos domésticos, terraplenagens e preparação do fundo de caixa de pavimento. Entretanto
foi suspensa em Julho de 2005, porque aguardava a execução de infra-estruturas eléctricas, gás
e PT (obra da DPO). Após execução de todas as infraestruturas, seguiu-se os passeios, a
pavimentação a betuminoso e a colocação do quadro eléctrico da Estação Elevatória.
Obra concluída em Outubro de 2006;
Requalificação da E.N. 230-1
Iniciado o projecto para requalificação E.N. 230-1, conforme protocolo com a E.P – Estradas de
Portugal, EPE com vista à sua municipalização/desclassificação. Projecto Base em execução.
Pedido de parecer às Juntas de Freguesia de Oliveirinha e Eixo durante o mês de Dezembro de
2006;
Requalificação da Rua dos Ervideiros - Taboeira
Execução do projecto, incluindo rectificação de alinhamentos, drenagem de águas pluviais,
passeios e pavimentação;
Abertura de Arruamento para ligação da Rua da Fonte à Rua Afonso V – Santa Joana
Execução de projecto, incluindo drenagem de águas pluviais e pavimentação. Aguarda-se a
definição do traçado definitivo do arruamento.
Beneficiação dos espaços públicos na margem do Canal do Côjo entre o Mercado e a Capitania
Obra em execução pela Sociedade AveiroPolis. O projecto foi executado por técnicos do
D.P.G.O.M. nas especialidades de Arranjos Exteriores, Estruturas, Rede de Rega, Plantações e
Sementeiras, Águas Pluviais, Iluminação Pública e Equipamento de Sinalização.
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Arranjo do Largo da Feira de Eixo – 1ª fase
Obra concluída no final de 2006;
Arranjos exteriores do Caião - Bloco Habitacional e Bloco D9
Obra iniciada a 19 de Junho de 2006 e concluída em Novembro de 2006;
Requalificação de Passagem Hidráulica na Rua do Ramil - Vilar
Início dos trabalhos em Janeiro de 2007, com o aumento da secção de vazão no arruamento.
Obra concluída;
Substituição de colector na Rua da Prata – Griné – Santa Joana
Obra iniciada em Novembro de 2006 e concluída em Janeiro de 2007;
Pavimentação de alargamentos na Rua da Misericórdia e Rua Circunvalação - Moita, Oliveirinha
Proposta de Deliberação pelo valor base 6,900.00 €;
Execução de passeios nos Montes de Azurva - 2005 (P.O. 30/98, P.O. 41/98 e P.O. 120/02)
Proposta de Deliberação pelo valor base 9,850.00 €;
Pavimentação da Rua S. Romão – Santa Joana
Proposta de Deliberação para a pavimentação e execução de valetas, pelo valor base 20,750.00
€. Autorização para abertura de procedimento, por deliberação da Câmara Municipal de 5 de
Março de 2007;
Arranjos Exteriores à Piscina do Sporting
Proposta de Deliberação pelo valor base 13,160.00 €;
Urbanização dos Montes de Azurva – Sustentação de um talude
Informação de orçamento - 2,500.00 €;
Acesso às garagens do sector IV, Sá Barrocas
Informação de orçamento para pavimentação provisória - 4,485.00 €;
Drenagem de águas pluviais na Rua da Granja de Baixo
Informação de orçamento - 1,460.00 €;
Execução de colector de águas pluviais na EN 230, Alagoas – Freguesia de Santa Joana
Informação de orçamento - 10,550.00 €;
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Pavimentação das instalações da APPACDM - Oliveirinha
Obra concluída. Obra realizada no âmbito da pavimentação da Rua do Braçal cujo dono de obra
foi a Junta de Freguesia;
Drenagem de águas pluviais na Rua do Padrão em Cacia
Obra assumida pela Junta de Freguesia;
Correcção do passeio na Rua Fernão Oliveira
Informação de orçamento e proposta de deliberação para abertura de procedimento;
Reperfilamento de um troço na circular de Esgueira
Informação de orçamento;
Arruamento de ligação da Rua da Alvariça à Rua Dr. Manuel Dias Ferreira, em Cacia
Informação de orçamento para a execução de infraestruturas de águas pluviais, reperfilamento
do perfil longitudinal, execução de passeios e pavimentação;
Pavimentação da Rua Eng.º Silvério Pereira da Silva
Informação de orçamento para a pavimentação da Rua;
Arranjo da Rua Gustavo Pinto Bastos – Glória
Informação de orçamento para a requalificação da Rua;
Plano de circulação no centro de Esgueira – Encerramento ao trânsito do Largo do Pelourinho
Informação de orçamento para o encerramento da rua;
Cruzamento da Rua Infante D. Henrique com a Rua de S. Martinho
Elaboração do estudo para a reformulação do respectivo cruzamento;
Pavimentação de estacionamentos junto à Praia de S. Jacinto
Obra executada na última semana de Maio de 2006;
Execução de passeios e pavimentação de um troço na Rua Orlando de Oliveira, na Forca-Vouga
Obra iniciada a 4 de Abril e concluída no mês de Maio de 2006;
Reperfilamento da Travessa do Carmelo em S. Bernardo
Informação de orçamento e proposta de deliberação para o reperfilamento da Travessa;
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Execução de passeios na freguesia de S. Jacinto
Informação de orçamento para o revestimento dos passeios em falta;
Requalificação do entroncamento da Rua Cega com a Rua da ucha em S. Bernardo
Informação de orçamento para colocação de separador central no entroncamento, alargamento
da faixa de rodagem, pavimentação de toda a área de intervenção com camada de desgaste e
correcção da inclinação transversal do arruamento;
Pavimentação do Mercado de Cacia
Informação de orçamento para aplicação de uma camada de base tout venant para reforço da
existente e a aplicação de uma camada de betuminoso com 0.06m de espessura. O
procedimento administrativo para a realização desta empreitada foi lançado pela Junta de
Freguesia com o apoio de Departamentos Camarários. Obra concluída em Setembro de 2006;
Construção de arruamento junto ao cemitério de Eixo
Informação de orçamento para a ligação da praceta existente a este do cemitério (com diversos
lugares de estacionamento) ao complexo social que estava a ser construído a oeste do
cemitério;
Arranjos urbanísticos na Rua Rainha D. Isabel – Sta. Joana
Informação de orçamento para a execução de estacionamento, zona ajardinada, revestimento
do passeio e recuo do muro para alargamento da faixa de rodagem. O procedimento
administrativo para a realização desta empreitada foi lançado pela Junta de Freguesia com o
apoio de Departamentos Camarários;
Execução de passeio na Rua João Mendonça – Rossio
Informação de orçamento e proposta de deliberação para execução de passeio em calçada à
portuguesa e drenagem de águas pluviais;
Rotunda na Avenida da Universidade junto ao ISCAA
Informação de orçamento;
Obras de urbanização em S. Jacinto – Sector L
Obra iniciada a 14 de Novembro 2005 e concluída a 13 Janeiro 2006.
Execução de passeios;
Requalificação da Rua do Braçal em Oliveirinha
Execução do projecto para a Rua do Braçal, incluindo rectificação de alinhamentos, drenagem
de águas pluviais e pavimentação. Obra concluída em Setembro de 2006;
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Requalificação da Rua dos Campinhos em Sta. Joana
Execução de projecto, incluindo rectificação de alinhamentos, drenagem de águas pluviais e
pavimentação;
Requalificação da Rua do Passadouro, ligação da ex-EN 230 ao PDA
Execução do projecto, incluindo rectificação de alinhamentos, drenagem de águas pluviais,
passeios e pavimentação;
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Divisão de Traânsito
Indicação das Acções Desenvolvidas
Estudos vários do trânsito;
Estudos de ocupação temporária da via pública, por privados;
Tratamento de desvios de trânsito e condicionamentos 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;

Conselho Consultivo da Mobilidade, reunião de 22 de Março de 2006
Assuntos abordados:
o

Carta Europeia da Segurança Rodoviária - A Divisão de Trânsito apresentou às
entidades presentes a Carta Europeia da Segurança Rodoviária que pretende ser
um compromisso em que todos os intervenientes se envolvam no combate à
sinistralidade rodoviária. Assim, todas as entidades poderão intervir, no sentido
de se implementar medidas/alternativas/soluções para diminuir a sinistralidade
rodoviária. A Divisão de Trânsito informou também que já há vários municípios
portugueses que são signatários da Carta Europeia, para além de outras
entidades como a Brisa, o Automóvel Clube de Portugal, etc. Ficou salientado
que o município ao assumir este compromisso terá que provar que está a
desenvolver medidas de combate à sinistralidade, tendo sido dado o exemplo do
município de Ferreira do Zêzere, em que algumas das acções a realizar são
impositivas;

o

Passagem Inferior Rodoviária à Av.ª Dr. Lourenço Peixinho – Referência às
alterações de trânsito efectuadas devido à Nova Estação e Passagem Inferior
Rodoviária à Av.ª Dr. Lourenço Peixinho. Foi destacada a posição da Câmara
Municipal no sentido de a operacionalidade da Nova Estação se efectuar do lado
nascente, com a concretização do Centro Intermodal vg. Centro de
Camionagem;
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o

Via de cintura interna de Aveiro – Discussão e comentário entre os presentes, à
necessidade de uma interligação entre a A25 e a A17 (Aveiro, Vagos, Ílhavo) com
boa sinalética e tratamento urbano;

o

Sinistralidade Rodoviária no Concelho de Aveiro – A PSP e a Brigada de Trânsito
da GNR, apresentaram a estatística dos n.ºs, tendo sido destacado a elevada
sinistralidade na Rotunda da Policlínica;

o

Candidatura ao Projecto “Mobilidade Sustentável” - Dado conhecimento que a
Câmara Municipal de Aveiro já aderiu ao projecto e com ele pretende melhorar
as condições para uma circulação livre dos peões, sem obstáculos no centro
urbano;

o

Trânsito de veículos pesados na Freguesia de Eixo – Discutida a possibilidade de
desviar do centro da Freguesia de Eixo, os veículos pesados de mercadorias. A
GNR referiu-se à necessidade de ser estudado o n.º de pesados que diariamente
circulam na vila, para se definir trajectos alternatives. No final da reunião,
aludiu-se à construção do eixo rodoviário Aveiro – Águeda, como obra
fundamental a realizar para solucionar esta questão;

Estudo para a implementação de sinalização vertical e horizontal em arruamentos da Junta de
Freguesia de Nariz
Já executado, faltando a sua implementação;
Alteração de trânsito no centro da freguesia de São Jacinto
Executado o projecto de sinalização vertical, horizontal e direccional. Já implementado;
Passagem Desnivelada Superior à Linha do Norte de Caminhos de Ferro - Aradas, S. Bernardo
(projecto de sinalização horizontal e vertical)
Já implementado pelo DSU. Falta executar algumas alterações;
Plano de sentidos de trânsito na envolvente à nova estação da CP na Av Dr. Lourenço Peixinho,
na sequência da nova urbanização marginal à linha
Aguarda implementação;
Projecto de sinalização vertical e horizontal na envolvente à nova estação da CP, do lado
poente, incluindo a passagem inferior e Av. Dr. Lourenço Peixinho
Executado e parcialmente implementado;
Projecto de sinalização vertical e horizontal na envolvente à nova estação da CP, do lado
nascente, incluindo a passagem inferior e os arruamentos envolventes ao Centro Coordenador
de Transportes – Executado e parcialmente implementado;
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Projecto de sinalização direccional da Freguesia de Santa Joana
Em estudo;
Estudo de ordenamento do trânsito em Azurva, junto à escola
Executado, aguardando a sua 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 – Aguarda decisão da administração central;
Desenvolvimento do projecto de sinalização de orientação dos parques de estacionamento da
cidade
Em estudo;
Projecto Intermunicipal Mobi-Ria
Aguarda reavaliação do projecto;
Novo projecto de sinalização direccional para o centro da cidade
Executado, aguardando a sua implementação pela empresa “Zona Verde”;
Projecto de sinalização vertical e horizontal da nova avenida de ligação a Esgueira, junto à C +
S , que inclui a construção de nova passagem de nível dos caminhos de ferro do Vale do Vouga
Executado, aguardando a sua implementação;
Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para todos
Continuação das reuniões de trabalho com vista à implementação do projecto;
Estudo de circulação de trânsito na Travessa do Ribeiro, anexa às habitações sociais de Cacia
Executado, aguardando-se a disponibilização de terrenos;
Estudo para encerramento ao trânsito do Largo do Pelourinho em Esgueira
Executado, aguardando a sua implementação;
Repavimentação de arruamentos da Beira Mar
Executado parte do projecto de sinalização vertical e horizontal;
Estudo da acessibilidade ao Campus Universitário de Santiago
Rebaixamento de lancis nas passadeiras;
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Estudo da circulação de viaturas e estacionamento para a zona envolvente ao Ecomuseu
“Marinha da Troncalhada”
Já executado aguardando a sua implementação;
Estudo da sinalização para as Zonas Industriais do Concelho
Em desenvolvimento;
Estudo para a circulação de pesados no concelho
Em desenvolvimento;
Estudo para a definição dos locais para cargas e descargas no concelho;
Em execução;
Projecto de ordenamento do trânsito nos arruamentos envolventes à nova Escola Profissional do
Comércio – Elaboração do projecto de sinalização vertical e horizontal, aguardando-se a sua
implementação;
Manutenção de Semáforos no Concelho de Aveiro
Proposta de abertura de um Concurso Limitado já aprovado pela Câmara;
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 já implementado;
Reordenamento do trânsito na Rua do Canal de São Roque
Executado e já implementado;
Estudo de ordenamento de trânsito na envolvente ao Bairro da Bela Vista, na freguesia de
Esgueira – Executado e já implementado;
Projecto de ordenamento do trânsito na envolvente às novas urgências do Hospital
Já implementado;
Revisão do Regulamento das Zonas de Estacionamento Limitado e Utilização Onerosa
Estudo desenvolvido com o Departamento Jurídico. Já publicado em Diário da República ;
Regulamento de Trânsito
Em estudo;
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Centro Coordenador de Transportes
Estudo do trânsito na envolvente já executado, aguardando a sua implementação;
Implementação de uma zona parconizada em frente à Loja do Cidadão e Finanças, na ForcaVouga – Estudo executado e já aprovado em Reunião de Câmara, aguardando-se a sua
implementação;
Ordenamento do trânsito e do estacionamento automóvel na envolvente ao cemitério de Aradas
Estudo já executado, aguardando a sua implementação;
Cruzamento da Rua Direita com a Rua da Fonte em Quintãs
A decorrer os trabalhos de implantação do sistema semafórico;
Transferência do Parque de viaturas da PSP na Praça Marquês de Pombal
Estudo já implementado;
Projecto de Ordenamento do Trânsito no arruamento fronteiro às instalações da PSP no Griné
Já executado, aguardando a sua implementação;
Cadastro da sinalização vertical e horizontal do concelho de Aveiro
Assunto em desenvolvimento em conjunto com o Depto de Informática;
Ordenamento do Trânsito na Rua do Carmo, em frente à GNR
Em estudo;
Sinalização na Rua de Santa Cecília e acesso ao Cemitério
Estudo já aprovado, aguardando a sua implementação;
Alteração dos sentidos de trânsito na Rua Júlio Dinis, Azenhas de Baixo
Estudo efectuado, aguardando aprovação superior;
Implementação de sinalização vertical e horizontal na envolvente ao Mercado Manuel Firmino
Estudo já implementado;
Sinalização do entroncamento da Rua Lauro Corado com a rua Dr Orlando Oliveira, na Forca
Vouga
Estudo executado, aguardando a sua implementação;
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Estudo do trânsito na envolvente ao Centro Comercial Glicínias, Rua Direita e urbanização do
Eucalipto Sul, na freguesia de Aradas
Já executado, aguardando a sua implementação;
Implementação de sinalização vertical e horizontal no largo existente junto ao acesso à praia
de São Jacinto
Estudo já aprovado e implementado;
Alteração do trânsito na envolvente à escola das Agras do Norte
Estudo já aprovado e implementado;
Alterações ao trânsito na envolvente à nova passagem pedonal do Canal de São Roque
Estudo já aprovado e implementado;
Ajustamento do trânsito entre a Rua Belém do Pará e Capitão de Souza Pizarro para a passagem
do Autocarro Turístico
Estudo já aprovado e implementado;
Atribuição de chave para gestão de pilarete amovível para o condomínio do Edificio Profissional
na Rua Cerâmica do Vouga
Elaborado o protocolo, aguardando-se a sua assinatura pelo administrador do condomínio;
Projecto de sinalização da envolvente ao recinto da Feira de Eixo
Já executado e implementado;
Projecto de sinalização vertical e horizontal (incluindo faixas para estacionamento) na estrada
principal de São Bernardo que inclui a estrada de Vilar, estrada de São Bernardo, rua Cónego
Maio e Rua Cega
Já executado, aguardando-se a sua aprovação;
Sinalização luminosa automática do trânsito no entroncamento da Rua do Viso com a Rua
General Costa Cascais, em Esgueira
Já executado aguardando a sua aprovação pela Câmara;
Organização do trânsito na Forca Vouga, na envolvente ao edifício da Civilria
Já executado, aguardando aprovação Superior;
Estudo da sinalização de trânsito em frente ao Hotel Meliá, freguesia da Glória
Já implementado;
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Estudo da sinalização vertical de trânsito no cruzamento da Rua Infante D. Pedro e Rua de São
Martinho, freguesia da Glória
Executado, aguardando a sua implementação;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua da Paz com a Rua da Liberdade,
freguesia de Cacia
Em estudo;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua do Alambique com a Rua da
Soja, freguesia de Cacia
Em estudo;
Estudo da sinalização de trânsito para o entroncamento da Rua de Santo André com a Rua da
Alvariça, freguesia de Cacia
Em estudo;
Estudo da sinalização de trânsito para o cruzamento junto à Frunfrap
Em estudo;
Sinalização vertical de trânsito para a Rua do Correguinho, freguesia de Cacia
Já executado, aguardando implementação por parte do DSU;
Sinalização vertical e horizontal de trânsito no cruzamento fronteiro à Junta de Freguesia de
Cacia
Já executado, aguardando aprovação superior;
Estudo de trânsito para a envolvente à Capela de Cacia
Em estudo;
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6.11. - GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
__________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
O Departamento de Informática é composto pela Divisão de Gestão de Sistemas
Informáticos e Divisão de Informação Geográfica.
Recursos Humanos
Departamento de Informática: 1 Director de Departamento;
Divisão de Gestão de Sistemas informáticos: 1 Chefe de Divisão; 1 Especialista de Informática;
1 Técnicos de Informática Coordenador; 4 Técnicos de Informática e uma Assistente
Administrativa;
Divisão de Informação Geográfica: 1 Chefe de Divisão; 1 Técnico Superior; 1 Técnico de
Informática e 1 Estagiário.

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 infra-estruturas informáticas e de
Telecomunicações, bem como pela definição das soluções que melhor 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, a
segurança e salvaguarda da informação, bem como a coordenação do reforço das diversas
vertentes informáticas e de telecomunicações fixas e móveis.
Além das responsabilidades aduzidas, cabe à DGSI a gestão do Espaço Internet Aveiro Digital
Municipal e a administração dos 182 postos de acesso à Internet, instalados pela Câmara em
todas as salas de aulas das Escolas Básicas nº1 do Município de Aveiro.
A actividade do D.G.S.I. no ano 2006 procurou dar continuidade a acções no sentido de criar e
consolidar os vários tipos de infra-estruturas e manter operacionais/disponíveis todos os
recursos informáticos e de comunicações da Câmara Municipal.
Rede Geral
Foi terminada, em Março de 2006, a instalação e configuração da rede de acesso internet
(WireLess e/ou UTP) nas Escolas Básicas nº 1 do Concelho.
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Aquisição de Hardware
Foi adquirido o seguinte equipamento destinado a reforçar, substituir ou criar as condições
necessárias para a prossecução do exercício da actividade de diversos Serviços da Câmara
Municipal:
Impressoras
Inf. nº

Portateis

Multifuncional

Fotocopiador

Monitor TFT

Deskjet LaserJet

15''

17''

20''

PC

Rede

06004
29

06015

4

2

Video

4

10

10

4

06029

4

06031 *

31

1

31

06007di

*

Projector

2

06014

06028

Digital de

31
30

30

Ao abrigo do Projecto POS_C – Medida 2.1 Acessibilidades, “Apetrechamento Informático das

Escolas do Ensino Pré-Escolar”

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;

-

Renovação do contrato de manutenção do Sistema de ar condicionado da sala de
servidores;

-

Renovação do 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:
-

Upgrades a todas as aplicações AIRC2000;

-

Renovação das licenças do Norton Antivírus enterprise edition e aquisição de mais
10 licenças;

-

Aquisição de 15 licenças AutoCAD LT Autodesk de rede;

-

Upgrade das licenças de software da Autodesk ;

-

Aquisição e renovação de Subscrições Autodesk;

-

Actualização de 20 licenças de Adobe Acrobat e aquisição de mais 15.
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Outros Equipamentos
-

O anfiteatro do Edifico da antiga Capitania foi dotado de equipamento e meios
audiovisuais;

-

Ao longo do ano foram adquiridos diversos outros componentes informáticos
destinados à manutenção de equipamentos.

Apoio aos Utilizadores e Manutenção / Reparação de equipamento
Foram realizadas 2696 intervenções distribuídas pelas seguintes acções:
-

Criação de novas contas (login/caixa correio electrónico);

-

Gestão de contas de utilizadores;

-

Instalação de Hardware (computadores e periféricos)

-

Reparação de equipamento Informático;

-

Apoio na utilização de ferramentas/programas específicos;

-

Manutenção de backups;

-

Instalação de software e firmware;

Telecomunicações
Dando continuidade a uma melhor gestão das telecomunicações de voz, os resultados
apresentados voltam a indicar uma diminuição dos custos.

TOTAL COMUNICAÇÕES
150.000 €

147.922 €

145.000 €
140.000 €
135.000 €
129.467 €

130.000 €

127.015 €

125.000 €
120.000 €
115.000 €
2004

2005

2006
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Fixas
Nas comunicações fixas o decréscimo é de 18,2% face ao ano de 2005.
TOTAL FIXAS
120.000 €
96.396 €

100.000 €
80.000 €

72.832 €
59.601 €

60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
2004

2005

2006

Móveis
O resultado das comunicações móveis apresenta um aumento de 19% em relação ao ano
anterior, justificável pelo facto de todas as chamadas da central telefónica, para telemóveis,
serem encaminhadas para a VPN da Tmn.

COMUNICAÇÕES MÓVEIS
80.000 €

210
67.415 €

70.000 €

205

56.635 €

60.000 €
51.526 €

50.000 €

200
€

40.000 €

Nº TLM
195

30.000 €
20.000 €

190

10.000 €
0€

185
2004

2005

2006
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Funcionamento Geral
Formação Profissional
Acções de Formação frequentadas:
•

Implementing, Managing and Maintainning a Microsoft Windows Sever 2003 Network
Infrastructure: Network Services

•

Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure

•

Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active
Directory Infrastructure

•

Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure

•

Implementing and Managing Microsoft Exchange Sever 2003

•

Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network

•

Microsoft Office InfoPath

Espaço Internet Aveiro Digital Municipal
O EIAD Municipal é um espaço público vocacionado para prestação de serviço social, procurando
não só ajudar a combater a infoesclusão como proporcionar recursos para formação e acesso às
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Para o efeito, dispõe de três monitores capacitados para o auxílio e gestão dos postos de acesso
à Internet.
DADOS DO ANO 2006
Número de Utilizadores registados:

4.078

Número de Sessões:

64.519

Postos de acesso à Internet disponíveis:
•

13 computadores

•

2 link’s para portáteis

•

1 link Wi-Fi
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Dados estatísticos relevantes:
Utilizações por idades

∑

%

Classes

0-9

2849

4%

0-9 Anos

10-18

19344

30%

10-18 Anos

19-25

15195

24%

19-25 Anos

26-35

18624

29%

26-35 Anos

36-50

6943

11%

36-50 Anos

51-65

1364

2%

51-65 Anos

> 65

200

0%

> 65 Anos

Soma de controlo

64519

100%

masculino

40520

63%

feminino

23999

37%

Estudante

35715

55%

Empregado

20235

31%

Desempregado curta duração (< 12 meses)

5596

9%

Desempregado longa duração (> 12 meses)

2005

3%

Reformado

968

2%

Utilizações por sexo

Utilizações por tipo de utilizador

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” – Finalização da migração das
Escolas Básicas da ligação RDIS á Internet para ADSL;

-

Projecto POS_C – Medida 2.1 Acessibilidades, “Apetrechamento Informático das
Escolas do Ensino Pré-Escolar”;

-

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
Chegados ao final de mais um ano de actividade é altura de fazermos o balanço do que foi
executado. O término do ano de 2006 não é só o final de mais um ano, coincide também com o
fecho de uma série de Projectos derivados do programa “Aveiro Digital”.
Um dos exemplos foi o projecto SigRia que trouxe à Câmara de Aveiro desenvolvimentos
significativos ao nível dos Sistemas de Informação Geográfica, principalmente pelos
investimentos que proporcionou.
Infelizmente o mesmo não se poderá dizer de algumas orientações impostas pelo Projecto,
fundamentadas na necessidade que as Autarquias, constituintes da AMRIA, tinham em falar
todas a mesma linguagem.
A harmonização do Portal - SIG imposta pela AMRIA (Aveiro Digital), obrigou a CMA a repensar
toda a sua estrutura de dados e o modo como operacionalizava os Sistemas de Informação
Geográfica.
Como actividade quotidiana, a Divisão de Informação Geográfica tem a seu cargo a gestão global
do Sistema Municipal de Informação Geográfica – SMIGA, onde se incluem as Aplicações GISMAT
(Sistemas de Informação Municipais – Aplicações Técnicas). Desenvolve novos níveis de informação,

normalmente, em função das solicitações dos diversos serviços, imprime cartografia temática
diversa, corrige e actualiza a informação existente.
São ainda de referir outras tarefas como 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.

PROJECTO E ACTIVIDADES
Resposta a Solicitações Internas e Externas
FORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA

N.º exemplares
Entidade

Projecto

(Cada unidade corresponde
aproximadamente a 1m² de papel)

Cartas Temáticas
Departamento de Desenvolvimento e
Planeamento Territorial

Departamento de Informática

3

Ordenamento do PDM

2

Rede de Alta Velocidade

2

Planta para instalação de cablagem

16

Estudo de Informatização do futuro GAI

4

Elaboração da carta das Infra-estruturas da CMA
- Troço de Fibra óptica CCCA-PC

4
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Guarda Nacional Republicana

Plantas topográficas e Ortofotomapas

5

Plano Individual de Formação

Tabelas do Plano Individual de Formação

5

Serviço Nacional de Bombeiro e Protecção
Civil

Planta Topográfica da envolvente ao Estádio

1

Pontos de Água

1

Divisão de Ambiente

Carta das linhas de água zona central e
Nascente
Limite administrativo do concelho

3

Ortofotomapas com os limites administrativos

Gabinete Jurídico

das freguesias de Cacia e Esgueira.
Gabinete de Desporto

Planta da zona do Rossio à escala 1:1000
Cartas temáticas com os equipamentos do

MOVAVEIRO

concelho e o PDM

Gabinete Técnico Florestal

Cartografia Temática diversa para o Plano
Municipal da Floresta Contra Incêndios
Tabelas do Património Histórico;
Eixo, Esgueira e Glória;
Cartas de Toponímia do Concelho e Planta do
Estádio;
cartografia

histórica;

carta

12
2
5
43
6

Carta do Património Histórico das freguesias de

Departamento de Cultura e Turismo

4

do

3
7

património

classificado Arte Nova; e ortofotomapas da

6

freguesia da Vera Cruz dos canais da Ria;
Planta topográfica de Cacia;
Planta Topográfica da cidade a uma grande
escala, com toda a Toponímia;
Cartografia de Alvará de Loteamento;
Divisão de Informação Geográfica

1
1
3

Cartografia dos Limites Administrativos em vigor
na CMA e da CAOP (versão 5) - Juntas de

14

Freguesia;
Rede de Apoio Topográficos, levantamentos
Topográficos e nomes de rua;
Carta do Regulamento de Taxas, Licenças e
Autorizações Urbanísticas;

Outros Serviços da CMA

18
1

Plantas dos edifícios da CMA;

4

Casa da Juventude;

1

Planta do Mercado Manuel Firmino;

4

Levantamento Topográfico Montes de Azurva;

2

Levantamento da pista do Aeródromo Municipal
de São Jacinto, para o processo de Re-

3

homologação;
TOTAL

186
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Resposta a Solicitações Internas e Externas em Formato Digital
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO DIGITAL
Entidade

N.º exemplars

Projecto

Comissão de Coordenação da Região Centro

REN-PU

(dwg),

PDM

vectorial

(shape)

e

Ortofotomapas do IGeoE de todo o concelho
Cartografia digital da escala 1:10.000 da área

Junta de Freguesia

dessa freguesia.
Planta digital raster de todo o concelho à escala

Rota da Luz

1:25.000.

1
1
1

Listagem dos prédios adquiridos pela CMA, entre
Divisão de Património Imobiliário

2003 e 2005, registados no GISMAT, para a Divisão

1

de Património Imobiliário.
Altimetria, hidrografia, rede viária fundamental e
secundária, redes de água, eléctrica, gás, pontos

Gabinete Técnico Florestal

de água, tanques de água, construções, áreas

1

industriais, etc.
Departamento de Planeamento e

Análises espaciais para responder ao inquérito da

Desenvolvimento Territorial

Direcção Geral do Ordenamento do Território e

1

Desenvolvimento Urbano.
TOTAL

6

GESTÃO GLOBAL DO S.M.I.G.A (Sistema Municipal de Informação Geográfica de Aveiro)
INTRAnet
ACÇÕES DESENVOLVIDAS
Acção

Designação

N.º
Registos

Digitalização, vectorização e publicação 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

476

aplicação da Gestão Urbanística, num total de 476 processos.
Digitalização, vectorização, geo-referenciação e publicação dos Alvarás de
loteamento, num total de 40 Alvarás.

Actualização de números de Polícia em Base de Dados SQL, de modo a que todas
Actualização de números de as aplicações da INTER e INTRANET possam efectuar buscas rápidas de
Polícia
localização das moradas geo-referenciadas em todo concelho de Aveiro.
Processos de Obras anteriores Correcção/inserção de antecedentes de processos anteriores a 1999
a 1999 em 25 registos
Preparação do processo de ligação automática dos Alvarás de Loteamento aos

240

358

61

respectivos elementos escritos de carácter relevante; Introdução de novo campo
Reestruturação do projecto
dos Alvarás de Loteamento

‘Ano’ na base de dados em todos os alvarás. Mais pormenor na informação a

286

disponibilizar com a criação de mais dois layers e respectiva alteração na bat file
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Tratamento gráfico da sobreposição dos registos dos processos de obras na GU,
Sobreposição dos registos dosde modo a que quando o utilizador estiver a analisar um determinado polígono
processos de obras na GU

referente a um processo e obras, visualize todos os processos que existem nesse

1200

espaço.
Elaboração dos metadados relativos aos projectos SIG da Intranet, com o

Metadados do SMIGA da

objectivo de fornecer ao utilizador da informação geográfica, todo o “cadastro”

Intranet
Zonas

150

relativo a determinada informação.
de

protecção

aosPublicação dos Imóveis Classificados e zonas de protecção, vindas do DDPT,

Imóveis classificados

segundo o IPPAR, sobretudo para apoio à Gestão Urbanística.

Redes de Infra-estruturas daCedidas pelas respectivas entidades, foi executado o tratamento e publicação
EDP e Novis;

das redes de Infra-estruturas da EDP e Novis;

32
12

Actualização das linhas de Água; Tratamento do traçado da A17 (telas finais)
com a inserção dos terrenos expropriados; Publicação da área de intervenção do
programa Polis; Reorganização dos antecedentes dos Processos de Obras;
Hidrografia concelhia nas cartografias 1/10.000, 1/25.000, onde foram criados os
eixos com os principais cursos de água e com a respectiva toponímia associada ao
Carregamento

de

outraprojecto SIG – Geo-concelho. De igual modo estes temas foram também
colocados na aplicação de GU; Reestruturação dos projectos (DWG/bat/MWF)

informação

95

correspondentes ao levantamentos topográficos, afim serem publicados em SIG –
Intranet; Inserção dos Ortofotomapas da AMRIA no mapa utilizada pelas
aplicações GISMAT; Actualização do SIG-Telefónico, alteração dos espaços, novas
fotos; Elaboração do cadastro das infra-estruturas existentes na zona de
abrangência da empreitada referente à Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro;
TOTAL

2910

GESTÃO/FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES GISMAT (Sistemas de Informação Municipais –
Aplicações Técnicas)
GESTÃO / FORMAÇÃO
Aplicação
Serviço
Gestão Urbanística – G.U.;D.O.P.;
Rede Viária – R.V.; CadastroD.T.;
de

Propriedade

–

C.P.;D.A.P.;

Património Municipal

D.P.I.

Rede Viária – R.V.

D.T.

D.V.C.

Acção
Foram instaladas em várias máquinas dos Serviços descriminados as aplicações
GISMAT listadas; Foram prestadas assistência técnica e formação aos
utilizadores das mesmas, orientando-os na adequação de procedimentos mais
e
correctos.
Elaboração e disponibilização da Sinalização Horizontal na aplicação da Rede
Viária, bem como a respectiva formação em ambiente de trabalho
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ACÇÃO FORMATIVA INTERNA AOS SERVIÇOS DA CMA
Serviço
Divisão

de

Nº Dias

Data

Gestão

Urbanísticas de Obras

Fevereiro

1

Setembro

1

Setembro

1

Setembro Rede Viária (R.V.) – GISMAT, com o objectivo de gerir o estado de

de

Arquitectura

e

Paisagismo
Divisão de Trânsito
Divisão

de

Vias

e

Conservação
Divisão

de

Acção de Formação a um novo técnico na Aplicação GISMAT – Gestão

1/2

Particulares
Divisão

Formação
Urbanística (G.U.) usada naquele Serviço

Acção de Formação conjunta a todos os potenciais utilizadores da Aplicação
Rede Viária (R.V.) – GISMAT, com o objectivo de gerir o mobiliário urbano
Acção de Formação conjunta a todos os potenciais utilizadores da Aplicação
Rede Viária (R.V.) – GISMAT, com o objectivo de gerir a Sinalética
Acção de Formação conjunta a todos os potenciais utilizadores da Aplicação
conservação das vias e as respectivas empreitadas
Acção de Formação conjunta a todos os potenciais utilizadores da Aplicação

Gestão

Urbanística de Obras

1

Setembro Gestão Urbanística (G.U.) – GISMAT, com o objectivo de esclarecer dúvidas

Particulares
Divisão de Informação
Geográfica

da aplicação e adquirirem novos conhecimentos na G.U.
5

Outubro/No Formação em ambiente de trabalho, em aplicações Desktop – ESRI e em
vembro

programação HTML do portal SIG.

FORMAÇÃO EXTERNA
Entidade Formadora Nº horas

Formação/Colóquio

Data

ESRI

10

8 e 9 de Março

AMRIA/GALILEU

24

2 a 5 de Maio

4º Encontro de Utilizadores Esri - Work Shop e Seminário, em
Sistemas de Informação Geográfica - 1 Técnico
Photoshop nível I - 1 Técnico

15 a 17 e 22 e 23 de

AMRIA/GALILEU

30

AMRIA/ESRI

15

29 a 30 de Maio

Introdução às Geodatabases Multiutilizadores - 1 Técnico

AUTODESK

3

5 de Junho

Workshop sobre Autocad 2007 - 2 Técnicos

Maio

Actualização em Autocad 2006 - 1 Técnico

AMRIA/ESRI

14

29 a 30 de Junho

Formação nas Aplicações Ambirria / Securria

AMRIA/GALILEU

19

18 a 20 Setembro

Photoshop nível II - 1 Técnico

CEFA

7

10 de Outubro

Formação em SIADAP

AMRIA/ESRI

14

13 e 14 de Novembro Backoffice do Portal SIG - Internet - 1 Técnico

AMRIA/GALILEU

19

11 a 13 de Dezembro Visual Basic para Access - 2 Técnicos
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PROJECTOS ESPECÍFICOS

Em representação da Autarquia:
•

Reunião com o INE para preparar a BGRI 2006. Foram discutidas possíveis formas de
colaboração entre as duas entidades para o próximo censos a realizar em 2011;

•

Reunião do Projecto INTERREG III. Apresentação aos parceiros nacionais dos trabalhos
efectuados pela UNAVE no âmbito das Salinas, sua representação geográfica e
associação de proprietários;

•

Reunião do projecto SIG-Ria para discutir o modelo de dados entre outros assuntos;

•

Reunião na sede do Programa “Aveiro Digital”, para discutir o ponto de situação dos
projectos onde a CMA está envolvida e perspectivar o futuro a curto prazo;

•

Reunião interna no âmbito do DIQUAL, com o objectivo de conciliar esforços e
estratégias para a concertação entre Serviços, nomeadamente Obras Municipais, Obras
Particulares, DSU e Planeamento;

•

Reunião Sal-on-Line em Albergaria;

•

Reunião técnica com a Edinfor no âmbito da aquisição de cartografia digital;

•

Universidade de Aveiro no projecto de Gestão de Frotas em que a CMA irá, numa fase
inicial, disponibilizar a base cartográfica;

•

NAVETEQ, possibilidade de partilhar informação cartográfica e outros conteúdos,
nomeadamente turísticos, para incorporar nos sistemas de GPS;

Outros Projecto Internos:
SIG dos Mercados e Vendedores Ambulantes (GMVA) proposta pelo projecto “Sal-One-Line”.
Levantamento e preparação da planta do Mercado de Santiago, servindo como base piloto, a
uma aplicação de Informação Geográfica Desktop – ArcMap (ESRI), a ser implementada, e que irá
fornecer uma vertente espacial à gestão dos mercados;
SIG para o Edificado Industrial.
Com a Divisão de Trânsito foram preparadas as plantas das Zonas Industriais, bem como a
criação de uma tabela em SQL com todos os dados referentes a essas Industrias afim de as ligar
geograficamente com os dados alfanuméricos;
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Execução da Carta de Risco.
No âmbito da elaboração da Carta de Risco, foram executadas várias tarefas para facilitar os
levantamentos de campo com GPS, nomeadamente: a criação de uma “shape file” de pontos
para carregar toda a informação levantada em formato ArcGis. Foram efectuados vários
“Wizards” para a introdução automática de toda a informação alfanumérica associada aos
respectivos pontos;
Carta do Património Histórico.
Com a Divisão de Património Histórico, à semelhança do que aconteceu com o Trânsito, foram
preparadas as bases cartográfica e alfanuméricas para se proceder ao levantamento e posterior
disponibilização em SIG do Património Histórico;
Correcção aos Limites de Freguesia.
No âmbito do processo de correcção dos limites administrativos das freguesias, foi executado
um PowerPoint, afim de ser apresentado numa reunião de Câmara com todos os representantes
das Juntas de Freguesia;
Execução de um projecto em ArcMap com o levantamento do SECURIA.
No âmbito da execução da Carta de Risco, foi executado um projecto SIG em ArcMap com todos
os pontos levantados (cerca de 700) com a finalidade de ser apresentado ao Aveiro Digital.
A cada uma das categorias dos pontos levantados foi atribuída simbologia de acordo com a
indicação da equipa do projecto SECURIA;
SIG dos Espaços Verdes.
Foram preparadas as bases de dados em SQL que irão ser geridas pela Divisão de Arquitectura e
Paisagismo, no sentido de ser possível representar no SMIGA, para além da vertente gráfica toda
outra informação alfanumérica associada;
Alargamento do SIG-Telefónico aos edifícios, Fernando Távora e Mercado de Santiago.
Foram preparadas e homogeneizadas as plantas dos projectos dos edifícios supra mencionados,
de forma a serem integradas com os restantes edifícios já existentes no SIG-Telefónico. Criação
de uma nova base de dados SQL de recursos humanos, com um novo formulário de gestão em
access. Foi ainda acrescentado um novo parâmetro de informação (username) aos relatórios dos
funcionários, emitidos pela aplicação do SIG-Telefónico. Foram visitados os edifícios: Assembleia
Municipal; DSU; CCC; Paços do Concelho; Fernando Távora; Museu; Parque de Feiras; Mercado
de Santiago, afim de actualizar a nova base de dados SQL de recursos humanos;
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Reestruturação do projecto dos levantamentos topográficos (DWG/Bat/MWF).
Pretende-se que a Divisão Vias e Conservação, possa gerir e inserir automaticamente em SIG, os
levantamentos topográficos da sua responsabilidade. Para isso foi necessário criar os
procedimentos necessários à automatização de tal procedimento.
1º Designar um conjunto de layers CAD que respondessem ao maior número de tipologias de
levantamentos.
2º Executar uma aplicação Batch File, que faça a transformação da informação CAD para SDF
afim de ser disponibilizada automaticamente em SIG;
Limites administrativos entre os concelhos de Albergaria e Aveiro.
No âmbito do processo de impugnação que a CMA pretende levar a efeito, contestando o limite
administrativo apresentado pelo concelho de Albergaria-a-Velha, foram elaboradas várias
plantas temáticas, versando várias perspectivas sobre o tema em análise. Ainda Preparação da
cartografia das 14 freguesias do concelho contendo os limites administrativos em vigor – CMA e
os limites de freguesias de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal – CAOP (versão
5);
Trabalho de campo para Rectificação de 13 levantamentos topográficos e levantamento da
toponímia dos novos arruamentos.
Elaboração de vários cenários com as bd’s da Toponímia, para iniciar a sua actualização.
Digitalização de eixos de novos arruamentos e posteriormente criação de topologias para
proceder a correcções topológicas diversas. Actualização da Toponímia em colaboração com as
Juntas de Freguesia e Comissão Autárquica da Toponímia;
Levantamento da Rede de Apoio Topográfica (R.A.T.).
Levantamento de toda a RAT – Planimetria/Nivelamento, para averiguar o estado de
conservação para posterior avaliação e proposta de actualização/rectificação;
Alargamento do Mapa Interactivo.
O Mapa Interactivo da cidade de Aveiro foi agora alargado a todo o concelho. Para isso foi
necessário criar todos os temas com abrangência concelhia, alterando e melhorando todo o
aspecto gráfico do mapa. Os temas foram revistos um a um com a inclusão e ou rectificação dos
respectivos atributos. Preparação da aplicação que disponibiliza o Mapa Interactivo para
alargamento a todo o concelho: traçados de vias e seus nomes, CP, linhas de água, zonas
alagadas, edifícios públicos, edifícios normais, campos de jogos, espaços verdes;
Actualização da base de dados (alargamento ao concelho): Igrejas, capelas, pelourinhos,
cruzeiros, fontes, coretos, edifícios relevantes, museus, cemitérios, pontes, bibliotecas e pólos
de leitura, campos de futebol, polidesportivos, campos de ténis, pavilhões, piscinas, escolas JI,
EB1, EB2/3, ES, institutos, universidade, parques e jardins, transportes de barco, estações da
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CP, Táxis, autocarros Barra, zonas de passeio e vistas, farmácias, tribunais, polícias, bombeiros,
câmara e seus edifícios, cartório notarial de 1ª e 2ª, governo civil, finanças, registos civil e
predial, inatel, IPJ, juntas de freguesia, correios e postos de CTT, postos de gasolina, hotel,
discoteca;
Digitalização das Condicionantes do PDM.
Traçados vectoriais da RAN, REN, RAN+REN, dunas de S. Jacinto, zonas de protecção ao
aeródromo de S. Jacinto, areias do litoral, linhas de alta tensão, pontos de captação de água
potável, zona “nonaedificandi” da CP, domínio fluvial, domínio marítimo, rede de gás natural,
imóveis classificados e suas zonas de protecção, rede viária nacional e perímetro urbano;
SIG Telefónico para a InterNet, versão Beta.
Preparação em CAD da planta dos edifícios onde existem funcionários autárquicos. Procedeu-se
a uma estilização desses espaços, de modo a que sejam mais facilmente apreendidos e
interpretados por todos os potenciais utilizadores.
Foi executado e finalizado um protótipo de Browser, para a disponibilização via web da
localização dos edifícios camarários e respectivos funcionários com a localização geográfica e
outros atributos inerentes, nomeadamente extensão telefónica e serviço a que pertencem;
Apoio ao Gabinete Técnico Florestal.
No âmbito da elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a D.I.G.
tem apoiado o G.T.F. em diversas acções nomeadamente: Impressão de cartas temáticas com
diversa informação; Execução dos aglomerados populacionais com base na cartografia 10 K e
resultados dos censos 2001, conforme legislação aplicável; Criação de Form’s em ArcPad para
utilizar no Tablette PC em campo;
Estruturação das Bases de Dados SDE.
Transferência da informação geográfica e alfanumérica, existente na CMA e passível de ser
usada em SIG, para Base de Dados relacional SDE, conforme modelo de dados aprovado pelo SIGRia;
Preparação de Informação SIG para SDE.
Infra-estruturas de Gás, Esgotos, Rede TUA, EDP, Águas; servidões de corredores hidrológicos,
RAV, Rede Viária; zonas de sensibilidade arqueológica, Unidades operativas, Limite POLIS,
Regulamento/Taxas, Licenças, Alvarás de Loteamento; Zonas verdes e árvores; Equipamentos de
segurança e protecção civil, acção social, cultural, escolar, desportivo, urbano, parques de
estacionamento, correios, mercados e feiras; Serviços do estado, serviços de saúde, transportes
escolares; Património imóvel, itinerários turísticos, hotelaria, indústria; Toponímia dos
aglomerados de 1ª ordem; Quadrículas;
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Harmonização do site SIG e inserção de informação.
Construção total do portal SIG – Internet, com base em software ESRI e de acordo com as
normativas impostas pelo programa “Aveiro Digital”;
Publicação do PU-PDA para participação pública.
Digitalização do perímetro correspondente ao Plano de Urbanização do Parque Desportivo de
Aveiro, para disponibilizar em ambiente SIG, afim de submeter-se à Consulta Pública.
Execução de Browser único para INTRANET.
Inicio da construção de um browser único para disponibilizar toda a informação na INTRANET da
CMA.

RECURSOS E MEIOS
Recursos Humanos
NOME
PAULO DINIS MARANHÃO MESQUITA

MARIA VIRGÍNIA PINHÃO DA CUNHA

FUNÇÃO
CARREIRA
Chefe de Divisão, é responsável pela Concepção,
Técnico Superior do
Coordenação e Apoio Técnico nas áreas operativas de
Gestão do SMIGA e BMIGA. Produção de Layouts Temáticos Quadro
específicos e análise espacial em Software ArcGis.
Desenvolvimento de Relatórios (asp) e base de dados
access a integrar com as aplicações e projectos deTécnica 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.

Levantamento do estado da Rede de Apoio Topográfica;
SÓNIA MARISA FERREIRA

Correcção topológica dos eixos de via e toponímia
associada.

Técnico Superior do
Quadro

Estágio Profissional
pelo

Centro

Emprego,

de

iniciado

em Julho
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Recursos Materiais
MOBILIÁRIO

Designação

UNI

Secretárias

4

Mesa Redonda

1

Armário fechado

2

Estante

1

Cadeiras

9

TOTAL

17

MEIOS INFORMÁTICOS - HARDWARE

Designação

UNI

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

MEIOS INFORMÁTICOS - SOFTWARE

Designação
Licenças de Microsoft Office 2003

UNI
4

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

TOTAL

Emissão de Planta de Localização (licenças flutuantes)

2

Gestão Urbanística (licenças flutuantes)

3

Cadastro de Propriedade (licenças flutuantes)

2

Património Municipal (licenças flutuantes)

2

Rede Viária (licenças flutuantes)

2

Licenças de ArcView – Single User

1

Licenças de ArcEditor – Flutuante

1

Licenças de ArcSDE

1

Licenças de ArcIMS

1

31
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MEIOS INFORMÁTICOS - PERIFÉRICOS

UNI

Designação
Impressora Laser A4 (HP 1100)

1

Plotter DesignJect 500

1

Scaner A3 a cores.

2

TOTAL

4

Factos e Números
Dados Digitais (Registos do Servidor “MALCATA” SMIGA (Sistema Municipal de Informação
Geográfica)
Designação

criados

modificados

•

01 Cartografia

697

250

•

02Infra-estruturas

90

14

•

03Planeamento

667

353

•

04Projectos SIG

1919

1690

•

05Fototeca

180

76

•

06Normalizações

2

2

•

07Cartas Temáticas

139

132
-

01BMIGA

•

08Cadastro

-

•

09BD’s

-

-

•

10censos

51

11

02Mapguide

4382

1506

03Aplicativos

3412

298

0

0

7845

1815

04MapGuideSDFLoader6
TOTAL

Dados Digitais (Registos do Servidor “HIMALAIA” SMIGA (Sistema Municipal de Informação
Geográfica)
Designação

criados

Modificados

16

16

2155

3240
23

ARCIMS
•

AXL

•

ESRI Portugal

•

MXD

23

•

SIG

4394

728

•

SIGRIA

1074

38

7662

4045

TOTAL
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Dados Analógicos Fornecidos ao Exterior
N.º exemplares
(Cada unidade corresponde

Designação

aproximadamente a 1m² de
papel)

Solicitações diversificadas

186

TOTAL

186

Foram impressos em Plotter, 31 projectos, que consumiram cerca de 186 m²

Dados Digitais Fornecidos ao Exterior
N.º CD’s

Designação
Informação Descriminada no ponto 2.2

6

TOTAL

6

Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTRAnet
Mês
Janeiro

Total de Pedidos
47113

Total Bytes (KB)
4037964

Utilizadores Distintos
248

Fevereiro

39447

3484237

243

Março

44757

3635100

217

Abril

34763

3226811

224

Maio

41562

3578159

224

Junho

44480

3361050

221

Julho

48410

3621572

210

Agosto

48451

3557219

227

Setembro

60152

4427637

258

Outubro

48291

3593000

245

Novembro

46195

3882566

245

Dezembro

29407

2201188

211

44419,00

3550541,92

231,08

MÉDIA MENSAL

Pág. 453

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Acessos a Informação Digital através do “MapGuide Server” da INTERnet
Mês
Janeiro

Total de Pedidos
13118

Total Bytes (KB)
607524

Utilizadores Distintos
271

Fevereiro

17307

662597

291

Março

13406

576071

343

Abril

9910

590101

307

Maio

5378

265608

244

Junho

5353

300905

211

Julho

11015

452048

274

Agosto

12431

573989

322

Setembro

12063

686916

284

Outubro

8839

475819

242

Novembro

8902

546360

232

Dezembro

7772

296148

165

10457,83

502840,50

265,50

MÉDIA MENSAL

Da análise das tabelas acima representadas verifica-se que os acessos à INTRAnet têm-se
mantido a um nível satisfatório com tendência de crescimento em relação ao ano transacto, a
nível do total dos pedidos e numero de utilizadores distintos, já a nível da informação
transaccionada com o Servidor o volume baixou ligeiramente, o que poderá indiciar uma
utilização mais intensificada pelo aumento do numero de utilizadores, para a execução de
pequenas operações.
Quanto à Internet os acessos mantêm-se em níveis satisfatórios com ligeira descida em todos os
parâmetros analisados, tal facto deve-se à mudança de plataforma SIG para a disponibilização
da Informação Geográfica. Os valores apresentados de acessos e troca de informação são
exclusivos do Mapa Interactivo, o que comprova as suas virtudes e potencialidades, embora
ainda possa ser mais rentabilizado com uma divulgação mais incisiva e eficaz. Estamos convictos
que os acessos seriam exponenciais se este serviço Mapa Interactivo, fosse mais visível e
acessível ao cidadão munícipe.
Aqui ainda não constam as estatísticas referentes aos acessos S.M.I.G.A. via Internet da
plataforma ESRI – ArcIms, por dificuldades técnicas que brevemente contamos estarem
resolvidas.
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Conclusão
Um ano mais com a certeza do dever cumprido, faz-nos acreditar que 2006 tenha sido bastante
proveitoso para o enriquecimento dos Serviços em termos de 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.
A Divisão de Informação Geográfica, para além de ter aumentado a quantidade de informação
disponibilizada, tem sobretudo evoluído em conhecimentos e maturidade, que lhe permitem
nesta altura avaliar conscientemente a situação actual dos SIG na autarquia e projectar o rumo
futuro a seguir. Sabemos que esse caminho passa, inevitavelmente, pela uniformização da
estrutura das bases de dados, de modo a garantir uma actualização global, da informação usada
pelas duas plataformas existentes. Daí que o desafio que se coloca durante os próximos tempos,
será o de criar condições de interoperabilidade entre as duas plataformas, agora existente na
CMA, de modo a que comuniquem e permitam actualizações bilaterais.
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
“localmente” tem que ser uma realidade, para que possamos ser 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 ao exterior. Neste sentido é necessário publicitar e evidenciar na Internet, as
ferramentas já disponíveis pela CMA (ex. Mapa Interactivo), de modo a garantirmos uma maior
participação interactiva do cidadão munícipe e das entidades locais.
Ao disponibilizarmos ferramentas amigáveis de partição interactiva para o exterior, podemos
tornar-nos mais competitivos, já que ao ganhar a confiança dos utilizadores e facilitarmos a sua
vida, estes 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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6.12. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA
PARA A

COMUNICAÇÃO SOCIAL

__________________________________________________________________________________
SUMÁRIO EXECUTIVO
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.

Com as eleições autárquicas ocorridas em Outubro de 2005, estas trouxeram algumas alterações
de funcionamento no Gabinete de Imprensa.
Entre as alterações de pessoal (a colaboradora Teresa Aragonez deixou de trabalhar neste
Gabinete) até à entrada em funções de João Oliveira em Janeiro de 2006 e também a alterações
decorrentes do estudo a efectuar sobre os meios de comunicação ao dispor do município. Estas
alterações terão impacto em 2007.
Saliente-se que devido a esse estudo foi cancelada a edição da Revista Municipal (Aveiro) e
mantido o programa de rádio “Paços do Concelho”.
Aos Serviços de Assessoria para a Comunicação Social manteve-se atribuída a tarefa de
dinamização e constante actualização das notícias na Página da Internet da Câmara Municipal de
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Aveiro – www.cm-aveiro.pt - assim como do Projecto PIAR – Plataforma de Informação através
de RDS.
Foi no entanto, com a entrada em funções de João Oliveira, reforçada a actividade nessa área,
sendo responsável máximo de conteúdos da página, articulando com o Departamento de
Informática.
O Gabinete de Imprensa colaborou e divulgou várias iniciativas, nomeadamente, Feira de Março,
Agrovouga, Farav, Aveiro Jovem Criador e Dia Europeu Sem Carros e várias outras actividades e
homenagens
Em 2006 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
documento está organizado de acordo com o organigrama da Câmara Municipal e dos Serviços
Municipalizados de Aveiro.
Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social fazem igualmente parte do corpo
redactorial da Revista Municipal de Cultura “Pontes & Vírgulas”, elaborando diversos textos.
A revista tem como objectivos valorizar a produção e os produtores culturais aveirenses; alargar
a oferta editorial na área dos Assuntos Culturais; noticiar e promover os eventos culturais da
agenda do Município; cooperar com os agentes artísticos na divulgação das suas actividades e
dos seus projectos; estimular a apetência do público pelas actividades e pelos conteúdos
culturais; promover e valorizar a produção crítica e a artística e ser uma referência pela sua
identidade quer quanto aos conteúdos, quer quanto ao grafismo.

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, actividade essa que mantém um extraordinário acompanhamento da actividade
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municipal, com um arquivo fotográfico de grande valia e interesse e a manutenção de
informação atempada a funcionários e elementos externos à autarquia.
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. Os três primeiro meses
estão incompletos devido a um erro informático.
JANEIRO 2006
Actividades da Juventude para Janeiro e Fevereiro
Decisões da Comissão de Toponomia
Participação na Interdecoração
Linha Estádio (recorrente)
Aveiro Pass e BTL
FEVEREIRO 2006
Comunicado da Abertura da Rua Braga Alves e Homenagem
Linha Estádio (recorrente)
MARÇO 2006
Conferência de Imprensa de Lançamento da Pontes e Virgulas
Actividades da Juventude em Março
Comunicado de Inquérito ao Trânsito
Arte Nova - Conferência
Conferência de Imprensa da Prova de Canoagem
Conferência de Imprensa da Atribuição da Denominação de Origem Protegida aos Ovos Moles
Comunicado da Feira do Março - Animação
ABRIL 2006
3 de Abril – “Viver Aveiro” - Concertos Quaresma / Páscoa 2006;
3 de Abril – Feira de Artes e Ofícios – 9 de Abril;
3 de Abril – Relatório de Gestão e Contas de 2005 da Câmara Municipal de Aveiro, Serviços
Municipalizados e MoveAveiro;
4 de Abril – Maratona Nacional de Canoagem “Santa Joana Princesa”;
4 de Abril – Convite para a Inauguração da Feira Nacional de Sal Artesanal;
4 de Abril – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara em Esgueira – 10 de Abril;
4 de Abril – “Encontro com a Dança” – Inscrições;
4 de Abril – “Street Museum” – Workshop em Introdução ao Vídeo Jam e Concurso – Inscrições;
4 de Abril – Atelier “Criar em Fimo”;
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4 de Abril – Convite para a Conferência de Imprensa para Apresentação da Parceria entre a
Câmara Municipal de Aveiro e a HM Consultores;
6 de Abril – Dossier de Imprensa da Apresentação da Parceria entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a HM Consultores;
11 de Abril – Cancelamento da Sessão Privada da Reunião de Câmara;
12 de Abril – Feira de Março – Daniela Mercury apresenta “Balé Mulato”;
12 de Abril – “Casting de Hip Hop” – Inscrições;
13 de Abril – “Project Bar” – Ciclos Temáticos;
13 de Abril – “Oficina de Ritmos Latino-Americanos” – Inscrições;
13 de Abril – Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor – “Primavera dos Livros”;
18 de Abril – Espectáculo de Teatro “O Doente Imaginário” de Moliére, pelo Grupo Cultural
Semente, na freguesia de Nariz;
18 de Abril – Campanha Anti-Tabágica nas Escolas do Concelho de Aveiro – “Fumar?! Mais vale
nem Experimentar!”;
18 de Abril – Feira das Velharias – 23 de Abril;
18 de Abril – Convite para a Reabertura da Livraria Municipal e Imagoteca de Aveiro – Casa
Municipal de Aveiro – Edifício Fernando Távora;
19 de Abril – III Fórum Infanto-Juvenil da Terra;
19 de Abril – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara em Nossa Senhora de Fátima;
19 de Abril – “Workshop de Dança” – Inscrições;
20 de Abril – III Simpósio de Desporto e Educação Física – Inscrições;
20 de Abril – Resultado do Concurso de Stands da Feira de Março 2006;
21 de Abril – Convite para Apresentação do livro “Mulher em Branco” de Rodrigo Guedes de
Carvalho;
21 de Abril – Convite para a Segunda Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia Municipal de
Aveiro;
21 de Abril – Reabertura da Livraria Municipal e Imagoteca de Aveiro – Casa Municipal da Cultura
– Edifício Fernando Távora;
26 de Abril - Seminário “Comércio e Defesa do Consumidor” – Inscrições
MAIO 2006
2 de Maio – Convite para a Abertura Solene do III Simpósio de Desporto e Educação Física;
3 de Maio – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara em Oliveirinha;
3 de Maio – Festas do Município – Programa de Animação;
3 de Maio – Convite para a Conferência de Imprensa sobre a Realização do Campeonato da
Europa Sub 21 no Distrito de Aveiro;
4 de Maio – Dia Internacional da Família – 15 de Maio – Programa de Animação;
5 de Maio – Dia Aberto da Vela e Regata “Santa Joana Princesa”;
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9 de Maio – Convite para a Assinatura de Acordos de Parceria e Aapresentação do Projecto “Criar
Comunidades à Volta do Património – Viagem no Tempo”;
9 de Maio – Convite para a Sessão Solene do Dia do Município – 12 de Maio e Referência aos
Homenageados pela Câmara Municipal de Aveiro;
9 de Maio – VI Aniversário da Casa Municipal da Juventude de Aveiro – Inscrições para os
Workhops;
9 de Maio – Ciclo de Seminários “Contributos Individuais para uma Agenda Colectiva” – 10 de
Maio;
9 de Maio – Festas do Município – Convite para a Inauguração da Exposição de Artes Plásticas –
Escola de Belas Artes de Lisboa;
9 de Maio – Feira de Artes e Ofícios – 14 de Maio;
10 de Maio – VI Aniversário da Casa Municipal da Juventude de Aveiro;
10 de Maio – “Oficina de Artes Plásticas” – Inscrições;
11 de Maio – Dia Internacional da Família – 15 de Maio;
11 de Maio – Convite para a Componente Pública da Sessão Privada da Reunião de Câmara em
Requeixo;
11 de Maio – Workshop “O Cavalheiro Arquitecto e a Arte Nova”;
11 de Maio – Festas do Município – Concerto de Jazz de Jacinta;
11 de Maio – Interrupção de Trânsito – Freguesia da Vera Cruz (R. Orlando de Oliveira, na forca
Vouga);
11 de Maio – “Viver Aveiro” – Programa de Animação das Freguesias – em Requeixo;
12 de Maio – Praia de São Jacinto ganha Bandeira Azul;
15 de Maio – Festas do Município – Convite para a Homenagem aos Mártires da Liberdade;
15 de Maio – XIV Automobilia – Feira Internacional de Trocas e Vendas;
15 de Maio – Convite para a Apresentação do Projecto de Requalificação Urbana na Área
Envolvente ao Canal da Praça do Peixe;
16 de Maio – Feira do Livro – Programa de Animação;
16 de Maio – Convite para a Apresentação e Assinatura do Plano de Cooperação Arte Nova – Rede
Nacional de Municípios com Arte Nova;
17 de Maio – “Oficina de Língua Gestual” – Formação Complementar – Inscrições;
17 de Maio – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara na Glória;
17 de Maio – Campeonato Europeu de Futebol Sub 21 – Embaixada de Itália en Aveiro;
17 de Maio – Dossier de Imprensa da Apresentação e Assinatura do Plano de Cooperação Arte
Nova;
17 de Maio – Trofeu do Campeonato Europeu de Futebol Sub 21 percorre as Escolas do Concelho
de Aveiro;
17 de Maio – Teatro Interactivo “Adolescentes na Hora H”;
18 de Maio – Convite para as Inaugurações das Exposições “Maria Matos... Uma História do
Teatro em Portugal” e “EURO 2004: Memórias”;
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18 de Maio – Campeonato Europeu de Futebol Sub 21 – Reunião de Trabalho sobre a Segurança;
18 de Maio – Convite para Conferência de Imprensa de Apresentação da Recriação da Venda de
Peixe a Retalho no Século XIX;
19 de Maio – Comemoração do Dia do Iogurte;
19 de Maio – Campeonato Europeu de Futebol Sub 21 – Autocarros;
19 de Maio – Continuação da Interrupção de Trânsito – Freguesia da Vera Cruz (R. Orlando de
Oliveira, na Forca Vouga);
23 de Maio – Dossier de Imprensa da Recriação da Venda de Peixe a Retalho no Século XIX;
23 de Maio – “Street Karting” – 28 de Maio;
23 de Maio – Feira das Velharias – 28 de Maio;
23 de Maio – Comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco;
24 de Maio – Projecto “FelizIdade” – Caminhada com os idosos no Canal de São Roque;
24 de Maio – Convite para a Componente Pública da Sessão Privada da Reunião de Câmara em
São Bernardo;
25 de Maio – Ciclo de Seminários “Contributos Individuais para uma Agenda Colectiva” – 1 de
Junho;
25 de Maio – “Oficina das Artes Plásticas”;
30 de Maio – Dia Mundial da Criança;
30 de Maio – “Oficina de Língua Gestual” – Formação Complementar;
31 de Maio – Alterações de Trânsito na Zona Envolvente às Novas Instalações do Hospital Infante
D. Pedro;
31 de Maio – Convite para a Componente Pública da Sessão Privada da Reunião de Câmara em
São Jacinto;
31 de Maio – Convite para a Apresentação do Novo Comandante da Polícia Municipal e Protecção
Civil de Aveiro.
JUNHO 2006
01 de Junho – Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho;
01 de Junho – Projecto “Mar com Letras” – São Jacinto;
02 de Junho – Cicloturismo em Cacia – 4 de Junho;
02 de Junho – Fórum Infantil “Educação para uma Cidadania Ambiental” – 6 e 8 de Junho;
02 de Junho – Sessão de Informação “Novas Oportunidades: (Per)cursos Formativos” - Inscrições;
06 de Junho – Segunda Edição da Volta a Portugal em Ultra Leve – de 3 a 10 de Junho;
06 de Junho – Feira de Artes e Ofícios – 11 de Junho;
06 de Junho – Tertúlia: Futebol: Inimigo Público n.º 1 das Modalidades?
06 de Junho – Fase final do Campeonato Nacional de Boccia 2006 – dias 10 ed 11 de Junho;
07 de Junho – Câmara aprova descida de valores de serviços – Regulamento de Taxas, Tarifas e
Preços não Urbanísticos do Município de Aveiro;
07 de Junho – “Viver a Idade” – Marchas de Santo António;
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07 de Junho – Reunião entre Municípios da Região de Aveiro;
07 de Junho – Convite para a Sessão Pública da Reunião de Câmara na Freguesia da Vera Cruz;
08 de Junho – Comemorações do Dia de Portugal – 10 de Junho;
08 de Junho – Parque Infantil do Museu Santa Joana;
09 de Junho – “Viver a Idade” – Espaço Sénior em Aradas;
09 de Junho – Mostra de Desporto – Inauguração;
09 de Junho – Promoção da Região dos Ovos Moles – Aveiro, Região da Ria e da Gastronomia!
09 de Junho – Convite para a Conferência de Imprensa de Apresentação do Novo Modelo da
Agrovouga;
12 de Junho – “Os 20 anos da Bandeira Azul” – Crianças com o Azul do Mar;
12 de Junho – Convite – Conferência de Imprensa de Apresentação de Matérias relacionadas com
a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios;
12 de Junho – Descidas nos Valores – Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços não Urbanísticos do
Município de Aveiro – Consulta Pública;
13 de Junho – Dossier de Imprensa – Novo Modelo da Agrovouga 2006;
13 de Junho – Convite para a Conferência de Imprensa de Apresentação da Revista Municipal da
Cultura “Pontes & Vírgulas” – Verão 2006;
13 de Junho – “Viver a Idade” – Dia de São João;
13 de Junho – Campanha Bandeira Azul – Campanha de Sensibilização “Q de Inteligência”;
14 de Junho – Convite para a Componente Pública da Sessão Privada da Reunião de Câmara –
Freguesia de Nariz;
14 de Junho – Convite para Conferência de Imprensa para Apresentação da Parceria entre a
Câmara Municipal de Aveiro, Teatro Aveirense e Universidade de Aveiro – Agenda Cultural;
14 de Junho – Convite para Conferência de Imprensa de Apresentação do Aveiro Cup’06 – 13º
Torneio Internacional de Futebol Infantil;
14 de Junho – Mostra de Desporto – Até dia 2 de Julho no Rossio;
14 de Junho – Apresentação do responsável pelo Gabinete Técnico Florestal e do Projecto
“Voluntariado Jovem para as Florestas do Município de Aveiro”;
16 de Junho – Campanha Bandeira Azul – Campanha de Sensibilização “Verão 5 Estrelas”;
16 de Junho – “Viver a Idade” – Dia de São João na Freguesia de São Jacinto;
16 de Junho – Campo de Férias “Verão 2006” – Inscrições até dia 4 de Julho;
16 de Junho – Dossier de Imprensa Parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro, Teatro
Aveirense e Universidad ede Aveiro – Agenda Cultural;
19 de Junho – III Encontro de Escolas do Plano de Desenvolvimento de xadrez da Câmara
Municipal de Aveiro;
19 de Junho – Aveiro Cup’06 – 13º Torneio Internacional de Futebol Infantil – de 28 de Junho a 2
de Julho;
19 de Junho – Feira das Velharias – 25 de Junho;

Pág. 463

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

20 de Junho – Convite para a Festa da Edição de Verão da Revista Municipal de Cultura “Pontes
& Vírgulas”;
20 de Junho – Apresentação da Edição de Verão da Revista Municipal de Cultura “Pontes &
Vírgulas”;
20 de Junho – Convite para Lançamento do Livro “Cânticos de La Frontera” / “Cânticos da
Fronteira”;
20 de Junho – Espectáculo da Companhia Nova Iorquina “Ellis Wood Dance Company” – 22 de
Junho;
20 de Junho – Animação no Rossio no próximo fim de semana – dias 23 e 24 de Junho;
20 de Junho – “In The House – Dá um Pulo à tua Casa” – Dia 2 de Julho na Casa Municipal da
Juventude de Aveiro;
21 de Junho – Convite para a Cerimónia do Hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia
Acessível;
21 de Junho – Convite Sessão Pública da Reunião de Câmara na Freguesia de Santa Joana;
21 de Junho – Animação no Rossio – dia 23 de Junho – Cancelado;
22 de Junho – campo de Férias “Curte as Férias” – Inscrições até dia 14 de Julho;
22 de Junho – Marchas Populares 2006 na freguesia de Nariz – dias 24 e 28 de Junho;
22 de Junho – Animação das Freguesias “Viver Aveiro” – Freguesia de Requeixo “Pateira em
Festa” e “Festa do Rio do Peixe” – dias 24 e 25 de Junho;
22 de Junho – Lançamento do Livro “Cânticos de La Frontera”/ “Cânticos da Fronteira”;
23 de Junho – Convite para a Terceira Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia Municipal;
23 de Junho – Convite para a Homenagem a Padre Arménio Alves Costa Júnior;
27 de Junho – II Edição do Campeonato de Futebol de Praia Sport Zone – Inscrições;
27 de Junho – Convite para o Lançamento do Livro “Na outra Margem do Tempo” de Vasco Paiva;
27 de Junho – Festa de Encerramento das Actividades de 2006 do Projecto FelizIdade;
27 de Junho – “Projectar a Preto e Branco” – 7 de Julho – Fachada do Edifício da Antiga
Capitania de Aveiro;
28 de Junho – Convite para a Inauguração da Exposição “Aveiro, 1900-2006. O Território e os
Transportes” – dia 30 de Junho;
28 de Junho – “In the House – Dá um Pulo à tua Casa” – dia 1 de Julho na Casa Municipal da
Juventude de Aveiro – Alteração de Horário;
28 de Junho – “Matinés na Casa” – Casa Municipal da Juventude de Aveiro – Mês de Julho;
28 de Junho – Campanha Bandeira Azul – “Roteiro Ecológico por Aveiro – Conhecer para
preservar” – dia 2 de Julho;
28 de Junho – Comissão de Toponímia de Aveiro atribuiu nomes aos Arruamentos envolventes ao
Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte;
29 de Junho – Campo de Férias “Verão 2006” – Programa de Actividades;
29 de Junho – Transporte na Freguesia de São Jacinto;
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29 de Junho – Campanha Bandeira Azul – “Viagem no Mundo da Natureza das Dunas de São
Jacinto” – dia 1 de Julho;
29 de Junho – Projecto “Mar com Letras” – Mês de Julho – São Jacinto;
30 de Junho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – de 1 de Julho a 13 de Agosto;
30 de Junho – “Viver a Idade” – “Os Sabores e Saberes de Eixo” – dia 15 de Julho – Eixo;
30 de Junho – Adiamento do “Roteiro Ecológico por Aveiro – Conhecer para Preservar” para o dia
8 de Julho que estava previsto para o dia 2 de Julho.
JULHO 2006
03 de Julho – Convite para a Assinatura do Protocolo entre o Instituto das Artes, Universidade de
Aveiro e Câmara Municipal de Aveiro, para cedência a Aveiro de um acervo de Obras de Arte
Contemporânea;
03 de Julho – Rejeição de Águas Residuais no Canal Central (SMA);
04 de Julho – Feira de Artes e Ofícios – 9 de Julho;
04 de Julho – Campanha Bandeira Azul - “Por uma Bandeira Azul”;
04 de Julho – Adiamento da iniciativa “Projectar a Preto e Branco” para dia 21 de Julho –
Fachada do Edifício da Antiga Capitania de Aveiro;
04 de Julho – Interrupção de Trânsito – Rossio – dia 5 de Julho;
05 de Julho – Campanha Bandeira Azul – “Por uma Bandeira Azul” – Horário;
05 de Julho – Assinatura do Protocolo entre o Instituto das Artes, Universidade de Aveiro e
Câmara Municipal de Aveiro, para cedência a Aveiro de um acervo de obras de Arte
Contemporânea;
05 de Julho – Convite para Sessão Pública da Reunião de Câmara;
05 de Julho – Aveiro apoia Portugal no Mundial – Promoção da Região dos Ovos Moles;
06 de Julho – Prémio Literário Vasco Branco 2005;
06 de Julho – Concurso “Aveiro Jovem Criador 2006” – Regulamento e Normas;
06 de Julho – Constituição da Comissão Municipal de Interesse Cultural;
06 de Julho – II Edição do Campeonato de Futebol da Praia Sport Zone – Animação no dia 8 de
Julho;
07 de Julho – Campanha Bandeira Azul – Campanha de Sensibilização “Verão sem escaldão, Sol
com moderação, Sombra amiga da protecção”;
10 de Julho – Convite para a Visita do Presidente da República à Cidade de Aveiro – Segunda
Jornada do “Roteiro para a Inclusão”;
10 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – “Paddy B & Celtic Express” – Grupo de Música
Irlandesa;
10 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Mostra Ibérica de Embarcações Tradicionais e
Exposição de Artefactos Náuticos – Mostra de Artesanato e Passeios de Moliceiro;
11 de Julho – “Viver a Idade – Dia dos Avós” – dia 28 de Julho – Esgueira;
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11 de Julho – Alterações de Trânsito – Zona envolvente ao Cais de São Roque – Freguesia da vera
Cruz;
12 de Julho – II Mostra de Arquitectura de Urbanismo do Município de Aveiro;
12 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Concertos e Espectáculos de Música e Dança –
de 15 a 19 de Julho;
12 de Julho – Convite para a Inauguração da Exposição “(des)construções”, de Luís Ribeiro – 15
de Julho;
12 de Julho – Feira das Velharias – 23 de Julho;
13 de Julho – Campo de Férias “Curte as Férias” – Programa de Actividades;
13 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Festival “Danças do Mundo” – dia 20 de Julho
– Rossio;
13 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Mostra Regional de Embarcações Tradicionais
– Alteração;
13 de Julho – Primeira reunião da Rede Nacional de Municípios Arte Nova;
13 de Julho – Visita do Presidente da República à Cidade de Aveiro – Segunda Jornada do
“Roteiro para a Inclusão”;
14 de Julho – Campo de Férias “Férias na Quinta Verão 2006” – Inscrições de 17 de Julho a 18 de
Agosto;
14 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Convite para a Inauguração das Exposições
“Salinas” e Pintura de Ni Rocha – dia 21 de Julho;
14 de Julho – Convite Sessão Pública Reunião de Câmara – dia 24 de Julho;
14 de Julho – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Concerto pela Banda Sinfónica da PSP – dia 23
de Julho – Rossio;
17 de Julho – Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Regata de Moliceiros e Concurso de Painéis dos
Barcos Moliceiros;
18 de Julho – Aveiro Basket não irá participar na Liga Profissional de Basquetebol;
18 de Julho – Bares da Zona da Praça do Peixe e Cais dos Remadores Olímpicos abertos até mais
tarde – Horário Experimental de Verão;
18 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do Plano Operacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Aveiro;
19 de Julho – Plano Operacional Municipal foi aprovado hoje na reunião da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios;
21 de Julho – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação da Farav;
21 de Julho – Inauguração da Exposição “Salinas”, de Rui Aguiar.
21 de Julho – Campanha “Abraça-me no Verão”, na Praia de São Jacinto;
25 de Julho – Concerto de Encerramento do IV Estágio de Verão Banda Amizade;
26 de Julho – Comemoração do Dia dos Avós;
28 de Julho – Projecto “Comboio Escolhas”;
31 de Julho – Campo de Férias da Cartola do Sábio durante o mês de Agosto;
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31 de Julho – II Mostra de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro – Exposições “Aveiro,
1906-2006: Os transportes e o território” e “(des)construções”;
31 de Julho – Campanha Bandeira Azul – “Viagem no Tempo da Natureza nas Dunas de São
Jacinto” – dia 5 de Agosto
AGOSTO 2006
01 de Agosto – “Matinés na Casa” – Casa Municipal da Juventude de Aveiro – mês de Agosto;
01 de Agosto – Projecto “Manhãs na Biblioteca” – Biblioteca Municipal de Aveiro – mês de Agosto
– Inscrições abertas;
01 de Agosto – Exposição de Pintura “Salinas” de Rui Aguiar;
02 de Agosto – Convite para Inauguração da Farav 2006;
03 de Agosto – “XII Estágio de Dança de Aveiro” – Inscrições até dia 28 de Agosto;
04 de Agosto – Concurso de Fotografia “A ver a Ria” – Entrega dos trabalhos até dia 9 de
Setembro;
07 de Agosto – “Viver Aveiro – Festas da Ria 2006” – Balanço;
07 de Agosto – Feira de Artes e Ofícios – 13 de Agosto;
07 de Agosto – Oficina de Língua Gestual Inicial – Inscrições até dia 25 de Agosto;
08 de Agosto – Campanha Bandeira Azul – “Anima São Jacinto”;
09 de Agosto – Feira das Velharias – 27 de Agosto;
09 de Agosto – Campanha Bandeira Azul – “O Efeito de Estufa” – dia 12 de Agosto;
10 de Agosto – 1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro – entrega dos trabalhos
de 4 a 8 de Setembro;
11 de Agosto – Convite para a Entrega do Prémio do Concurso “A Melhor peça de Artesanato” –
Farav 2006;
11 de Agosto – Campo de Férias “Verão Azul” – Inscrições até dia 17 de Agosto;
14 de Agosto – Convite Sessão Pública da Reunião de Câmara – dia 28 de Agosto;
14 de Agosto – “Campanha Respirar – Proteger a Floresta para que todos possamos respirar” –
dias 17 e 18 de Agosto – Praia de São Jacinto;
14 de Agosto – Divulgação do prémio “A Melhor Peça de Artesanato Farav 2006”;
14 de Agosto – Farav 2006 – Balanço;
14 de Agosto – Exposição “Aministia Internacional – 25 anos a defender os Direitos Humanos em
Portugal”;
23 de Agosto – Actividades promovidas pela Casa Municipal da Juventude;
23 de Agosto – “Aveiro Tuning Show”;
24 de Agosto – Falecimento do Presidente da Junta de Freguesia de Nariz;
25 de Agosto – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do “Aveiro Tuning Show”;
25 de Agosto – Convite para Conferência de Imprensa de apresentação do SorRia – I Jornadas da
Ria de Aveiro;
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29 de Agosto – Projecto de 160 mil euros em “Tecnologias de informação e Comunicação” para a
Biblioteca Municipal de Aveiro;
29 de Agosto – Dossier de Imprensa - SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro;
30 de Agosto – “I Colectiva de Artistas Desconhecidos” – de 1 a 17 de Setembro – Galeria dos
Paços do Concelho;
30 de Agosto – “Matinés na Casa” – Casa Municipal da Juventude de Aveiro – Mês de Setembro;
30 de Agosto – Troféu Nacional Perícia / Slalom 2006 – “Perícia Slalom de Aveiro”
SETEMBRO 2006
01 de Setembro – XII Estágio de Dança de Aveiro – de 4 a 15 de Setembro;
04 de Setembro – Exposição de Fotografia “Portugal a Conservar” de João Nunes da Silva;
04 de Setembro – SorRia – Ia Jornadas da Ria de Aveiro – Apresentação das Jornadas e Visita à
Ria de Barco Moliceiro – dia 9 de Setembro;
04 de Setembro – Feira de Artes e Ofícios – 10 de Setembro de 2006;
05 de Setembro – Encontro “Arte Nova – Porta para o Futuro” – Dias 11, 1 e 13 de Outubro de
2006;
05 de Setembro – “Viver a Idade – Dar Vida à Pateira” – Dia 13 de Setembro – Requeixo;
05 de Setembro – Visitas “Arquitectura às Quintas” – II Mostra de Arquitectura e Urbanismo de
Aveiro;
05 de Setembro – 11ª Exposição Canina Nacional de Aveiro – 10 de Setembro;
06 de Setembro – Convite - Sessão Pública da Reunião de Câmara no Agrupamento de Escolas de
Aradas – 11 de Setembro;
06 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – Jovem@Ria - dia 16 de Setembro –
Inscrições até dia 8 de Setembro;
07 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – Sessão “Na mira do Desenvolvimento
Sustentável: Economia e Turismo” – Dia 13 de Setembro;
07 de Setembro – Visita de 2100 Idosos da Trofa a Aveiro – Dia 10 de Setembro;
07 de Setembro – Interrupção de Trânsito no Cais da Fonte Nova – Dia 9 de Setembro;
8 de Setembro – Concurso ”Aveiro Jovem Criador 2006” – Regulamento e Normas – Entrega dos
Trabalhos até 10 de Novembro;
11 de Setembro – 516 Obras candidatas para a 1ª Bienal Internacional de arte Contemporânea de
Aveiro;
11 de Setembro – Convite – Conferência de Imprensa para apresentação do Dia Europeu Sem
Carros;
11 de Setembro – Câmara Municipal de Aveiro mantém os mesmos valores das Taxas do Imposto
Municipal sobre Imóveis e de Derrama para 2007;
12 de Setembro – “Viver a Idade – Cacia: Ontem e Hoje” – Dia 16 de Setembro – Cacia;
14 de Setembro – “Oficina de Artes Plásticas” – Inscrições até dia 4 de Outubro;
14 de Setembro – Concurso “Sons e Saberes” – Inscrições até dia 22 de Setembro;
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14 de Setembro – XII Estágio de Dança de Aveiro - Aula Aberta – 15 de Setembro;
14 de Setembro – Inaugurações das Exposições “Doce Sal” e “Olhares sobre o Museu Marítimo de
Ílhavo” no dia 15 de Setembro;
14 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – Vencedores do Concurso de Fotografia “A
ver a Ria” – 79 concorrentes, 109 trabalhos e 845 fotografias;
15 de Setembro – Conferência de Imprensa para Apresentação do Dia Europeu Sem Carros – dia
22 de Setembro;
15 de Setembro – Restauro de Monumentos – Obelisco dos Mártires da Liberdade, Fonte das
Cinco Bicas e Fachada do Museu da República;
15 de Setembro – Reunião de Esclarecimento e Sensibilização ”Que Floresta Queremos?” – dia 19
de Setembro;
18 de Setembro – Jornadas Europeias do património 2006 – “Património... somos nós” – dias 22,
23 e 24 de Setembro – inscrições abertas para diversas visitas;
18 de Setembro – Feira das Velharias – 24 de Setembro;
18 de Setembro – Festa da Edição de Outono da Revista Municipal de Cultura “Pontes &
Vírgulas”;
18 de Setembro – Inauguração da Exposição “Juntas pela Ria” – dia 20 de Setembro;
19 de Setembro – Exposição “Arlindo Vicente – Óleo, Aguarela e Desenho” – de 21 de Setembro a
11 de Outubro;
19 de Setembro – “Viver a Idade – Dia Mundial do Turismo” – 27 de Setembro – Vera Cruz;
19 de Setembro – Aveiro cria Museu da Cidade;
19 de Setembro – Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Aveiro;
20 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – Seminário “Ria de Aveiro, uma Zona
Costeira: perspectivas / estratégias para uma gestão integrada” – 23 de Setembro;
20 de Setembro – Câmara Municipal de Aveiro ganha Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta”
das Autarquias;
20 de Setembro – Convite – Sessão Pública da Reunião de Câmara no Agrupamento de Escolas de
Aveiro – 25 de Setembro;
21 de Setembro – Interrupção de Trânsito no dia 27 de Setembro – Freguesia da Vera Cruz;
21 de Setembro – Exposições “Doce Sal” e “Olhares sobre o Museu Marítmo de Ílhavo” no Museu
da Cidade;
22 de Setembro – Convite – Cerimónia de Entrega dos Certificados “Restauração ecológica” – 26
de Setembro;
22 de Setembro – Comemoração do Dia Mundial do Coração – 24 de Setembro;
22 de Setembro – Exposição “Arlindo Vicente: Óleo, Aguarela e Desenho” decorre em quatro
espaços da cidade;
22 de Setembro – “Pontes & Vírgulas” de Outono reuniu colaboradores e mecenas;
25 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – “Ria na História, Histórias na Ria” – 27 de
Setembro;
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26 de Setembro – Quarta Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia Municipal de Aveiro;
27 de Setembro – Prémios “Município de Aveiro” atribuídos aos três melhores alunos das
licenciaturas em Educação de Infância e Ensino;
27 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – “Ria a Dentro” – 30 de Setembro;
27 de Setembro – Livro “João Sabichão” – Campanha de Sensibilização;
27 de Setembro – Informação Meteorológica – Permanência de Condições de Instabilidade – até 1
de Outubro;
27 de Setembro – anulação do comunicado da informação meteorológica;
28 de Setembro – Exposição “Arlindo Vicente – Óleo, Aguarela e Desenho” decorre em quatro
espaços da cidade de Aveiro;
29 de Setembro – III Encontro de CampingCar Portugal – 30 Setembro e 1 de Outubro;
29 de Setembro – “Viver a Idade – Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da Música” – 2 de
Outubro;
29 de Setembro – SorRia – I Jornadas da Ria de Aveiro – “Territórios: o Ordenamento da Ria” – 4
de Outubro
OUTUBRO 2006
02 de Outubro – Feira de Artes e Ofícios – 8 de Outubro;
02 de Outubro – SorRia – Ia Jornadas da Ria de Aveiro – Gala de Encerramento “Sonho de uma
Noite de Outono na Ria” – 7 de Outubro;
03 de Outubro – Ciclos Temáticos Outubro – Mês do Cinema – ProjecBar;
03 de Outubro – Reunião com as Escolas sobre a Agenda 21 Escolar de Aveiro – Ano Lectivo
2006/2007;
03 de Outubro – Convite – Sessão Pública da reunião de Câmara – 9 de Outubro;
03 de Outubro – Encontro “Arte Nova – Porta para o Futuro” – Dias 11, 12 e 13 de Outubro;
04 de Outubro – Campanha Nacional “Há uma ameaça no Ar” em Aveiro – 5 de Outubro;
06 de Outubro – Interrupção de Trânsito – Margens do Canal do Côjo – Freguesia da Vera Cruz;
06 de Outubro – Marés com Grande Amplitude nos dias 7 e 8 de Outubro;
09 de Outubro – Encontro “Arte Nova – Porta para o Futuro” – Convite para Sessão de Abertura;
09 de Outubro – 160 anos da última aplicação da Pena de Morte em Portugal – 10 de Outubro;
09 de Outubro – Ciclos Temáticos Outubro – Mês do Cinema – “Matinés na casa – Filmes de Culto”
10 de Outubro – Projecto “FelizIdade” recomeça dia 11 de Outubro;
10 de Outubro – Dia Internacional da Erradicação da Pobreza – 17 de Outubro – Inscrições até dia
13 de Outubro para o Mini—Fórum “Participação Social: diversidade e convergência”;
10 de Outubro – Campanha de Sensibilização de Prevenção do Cancro da Mama – 14 de Outubro –
Praça Marquês de Pombal, Aveiro;
10 de Outubro – Ciclos Temáticos Outubro – Mês do Cinema – Projecção de Filme ao Ar Livre – 14
de Outubro:
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11 de Outubro – “Viver a Idade – Dia Mundial da Alimentação” – 16 de Outubro – Freguesia de
Eirol;
11 de Outubro – Comunicado Oficial do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro;
12 de Outubro – Dia Internacional da Erradicação da Pobreza – 17 de Outubro – Mini-Fórum
“Participação Social: diversidade e convergência”;
13 de Outubro – Apresentação do Livro “Lavrar o mar” de Daniel Sampaio – 18 de Outubro;
13 de Outubro – Convite – Inauguração da Agrovouga 2006 – 18 de Outubro;
16 de Outubro – Ciclos Temáticos Outubro – Mês do Cinema – “Blues Cinema Blues”;
17 de Outubro – Comité de Orientação do Projecto Sal do Atlântico – Interreg IIIB – dias 17 e 18
de Outubro;
17 de Outubro – “Mamatour 2006” – Caminhada no dia 22 de Outubro na Zona Pedonal do Canal
de São Roque;
18 de Outubro – Encontro “Arte Nova – Porta para o Futuro” – Conclusões;
18 de Outubro – Convite – Parcerias Público-Privadas – Desafios e Oportunidades para os
Municípios;
18 de Outubro – II Seminário Internacional sobre Sal Português “Articulação do Sal Português aos
Circuitos Mundiais – Antigos e Novos Consumos” – Dias 19, 20 e 21 de Outubro;
19 de Outubro – Feira das Velharias – 22 de Outubro;
19 de Outubro – Convite – Sessão Pública da Reunião de Câmara – 23 de Outubro;
19 de Outubro – Workshop de Pintura “Dar cor à Vida” – Inscrições até 3 de Novembro;
20 de Outubro – Estacionamento Interdito no dia 22 de Outubro na Zona Pedonal do Canal de São
Roque;
20 de Outubro – Conferência de Imprensa de Apresentação das III Jornadas de Equitação
Terapêutica;
23 de Outubro – III Jornadas de Equitação Terapêutica – de 29 a 31 de Outubro;
24 de Outubro – Ciclos Temáticos Outubro – Mês do Cinema – Ciclo “Comédias Imperfeitas”;
24 de Outubro – Atelier “Acessórios com Pinta” e Atelier Modelagem em Biscuit – Inscrições até 8
de Novembro;
25 de Outubro – Câmara Municipal de Aveiro assina Contrato de Empreitada com a “Zagope –
Construções e Engenharia, S.A.” – Construção das Infraestruturas Hidraúlicas da Pista Olímpica
de Remo e Canoagem do Rio Novo do Príncipe”;
25 de Outubro – Apresentação do Livro “O Mistério da Casa Major Pessoa” de Mário Sarabando
Dias – 27 de Outubro;
26 de Outubro – Encerramento temporário ao trânsito na Rua da Prata – Griné – Freguesia de
Santa Joana;
27 de Outubro – Apresentação do Livro “Ontem não te vi em Babilónia” de António Lobo Antunes
– 4 de Novembro;
30 de Outubro – “Magusto Musical” – Dia de São Martinho – 11 de Novembro;
31 de Outubro – Peditório Anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro – de 1 a 4 de Novembro;
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31 de Outubro – Conferência de Imprensa de Apresentação da 1ª Bienal Internacional de Arte
Contemporânea de Aveiro – Convite
NOVEMBRO 2006
02 de Novembro – Contrato de Comodato entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Núcleo de
Arquitectos de Aveiro;
02 de Novembro – Convite – Sessão Pública da Reunião de Câmara – 06 de Novembro;
03 de Novembro – 1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro – de 11 de Novembro
a 30 de Dezembro em quatro espaços da cidade;
03 de Novembro – Alteração da Sessão Pública da Reunião de Câmara para 13 de Novembro;
06 de Novembro – Inauguração da 1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro –
Convite – 11 de Novembro;
06 de Novembro – “Viver a Idade” comemora o dia de São Martinho – Dia 10 de Novembro – São
Bernardo;
07 de Novembro – Feira de Artes e Ofícios – 12 de Novembro;
07 de Novembro – Casa Municipal da Juventude de Aveiro apresenta “Cine Kusturica”
09 de Novembro – Campanha de Solidariedade “Dar por um Sorriso” – de 13 de Novembro a 11 de
Dezembro;
10 de Novembro – Convite para a Inauguração da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de
Aveiro;
10 de Novembro – Exposição de Arte Contemporânea “Um Olhar sobre Artistas Portugueses do
Terceiro Milénio” – de 15 de Novembro a 30 de Dezembro;
10 de Novembro – Conclusão das Intervenções de Conservação de Monumentos – Obelisco dos
Mártires da Liberdade, Fonte das Cinco Bicas e Fachada do Museu da Cidade;
13 de Novembro – Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro – Entrega do Prémio
“Aveiro” e das Menções Honrosas;
14 de Novembro – Conclusão das Intervenções de Conservação de Monumentos – Obelisco dos
Mártires da Liberdade, Fonte das Cinco Bicas e Fachada do Museu da Cidade;
15 de Novembro – Trabalhos da Oficina de Pintura de Artes Plásticas – pintura são expostos na
Casa Municipal da Juventude de Aveiro;
16 de Novembro – Convite – Conferência de Imprensa de Apresentação da XIII Convenção
Internacional de Actividade Física;
16 de Novembro – Exposição de Arte Contemporânea “Um Olhar sobre Artistas Portugueses do
Terceiro Milénio” – Inauguração oficial;
20 de Novembro – “Encontros de São Gonçalinho” – 25 de Novembro;
20 de Novembro – Feira das Velharias – 26 de Novembro;
20 de Novembro – Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro – Programa Cultural;
21 de Novembro – Programa Cultural – Dias 23 e 25 de Novembro – Bienal Internacional de Arte
Contemporânea de Aveiro;
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21 de Novembro – XIII Convenção Internacional de Actividade Física e Despolazer Aveiro 06;
22 de Novembro – Convite – Sessão Pública da Reunião de Câmara – 27 de Novembro;
23 de Novembro – Situação Meteorológica – Alerta Amarelo;
24 de Novembro – Exposição dos Trabalhos do Workshop de Pintura “Dar cor à Vida” – de 28 de
Novembro a 7 de Dezembro;
24 de Novembro – Projecto de Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
de Venda ao Público e Prestação de Serviços no Concelho de Aveiro – Discussão Pública;
27 de Novembro – Interrupção de Trânsito na Passagem Inferior da Avenida de Sta Joana –
Sentido Hospital - Rotunda do C. C. Oita;
27 de Novembro – Férias na Casa – Natal 06 “natal.cool” – Inscrições até 13 de Dezembro;
28 de Novembro – Programa Cultural – Dias 30 de Novembro e 2 de Dezembro – Bienal
Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro;
28 de Novembro – Comemorações do Dia da Restauração da Independência – dia 1 de Dezembro;
28 de Novembro – Jantar de Boas Vindas ao Novo Bispo de Aveiro – D. António Francisco –
Inscrições até 5 de Dezembro;
28 de Novembro – Alteração ao Trânsito na Avenida Dr. Lourenço Peixinho – Junto à Estação dos
Caminhos de Ferro de Aveiro
DEZEMBRO 2006
04 de Dezembro – Oferta de Arte Contemporânea em Aveiro aumenta com mais uma Exposição –
Arte Contemporânea da Portugal Telecom;
05 de Dezembro – Convite para a inauguração da Exposição de Malangantana Ngwenya;
06 de Dezembro – Feira de Artes e Ofícios – 10 de Dezembro de 2006;
06 de Dezembro – Neste fim de semana prolongado vão decorrer várias actividades do programa
de Animação de Natal;
06 de Dezembro – Programa Cultural: dias 9 e 11 de Dezembro – Bienal Internacional de Arte
Contemporânea de Aveiro;
06 de Dezembro – Entrega dos lugares de venda – Bancas, Bancas de Canto e Quiosques –
Mercado Municipal Retalhista “Manuel Firmino”;
07 de Dezembro – Convite – Sessão Pública da Reunião de Câmara na Escola EB 2, 3 de São
Bernardo – 11 de Dezembro;
07 de Dezembro – CIVITAS – Associação de Defesa e Promoção dos Direitos dos Cidadãos associase à cerimónia de entrega da sede social à Associação Amigos do Parque no próximo dia 10 de
Dezembro;
11 de Dezembro – Reabertura do Museu Etnográfico de Requeixo;
11 de Dezembro – Alargamento dos Horários dos Bares nos dias 15, 16, 22, 23 e 31 de Dezembro;
12 de Dezembro – Feira das Velharias – 17 de Dezembro;
12 de Dezembro – Dissolução da Aveiro Basket SAD;
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12 de Dezembro – “Aprender Brincando” é uma iniciativa do programa Escola Segura que vai
acontecer esta Quinta-feira, 12 de Dezembro;
12 de Dezembro – Convite – Conferência de Imprensa para Esclarecimento dos Documentos da
Carta Educativa de Aveiro e das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007;
12 de Dezembro – O programa de Animação de Natal prossegue até 1 de Janeiro;
13 de Dezembro – Atelier “Dinamização da Biblioteca Escolar” por Maria Teresa Nogueira vai ter
lugar nos dias 18 e 19 de Dezembro;
13 de Dezembro – Campanha de Solidariedade “Dar por um Sorriso” – entrega dos donativos às
instituições de Solidariedade Social;
14 de Dezembro – A Igreja das Carmelitas encontra-se aberta durante a Quadra Natalícia;
14 de Dezembro – Encontra-se a decorrer a iniciativa “Aprender Brincando” no Parque de
Exposições de Aveiro;
15 de Dezembro – “Viver a Idade” preparou a Festa de Natal para os idosos – dia 20 de
Dezembro;
18 de Dezembro – Município de Aveiro recebe prémio “CoPraNet – Coastal Practice network” –
Ria de Aveiro apresenta condições naturais excepcionais para o desenvolvimento de um turismo
sustentável;
19 de Dezembro – Quinta Sessão Ordinária de 2006 da Assembleia Municipal de Aveiro;
20 de Dezembro – Férias na Casa – Natal 06 “natal.cool” decorrem até amanhã na Casa Municipal
da Juventude de Aveiro;
20 de Dezembro – Concerto de Ano Novo e Reis no Teatro Aveirense no dia 1 de Janeiro;
21 de Dezembro – Serviços Municipalizados de Aveiro avançam para “Conta Certa”;
22 de Dezembro – Oficina de Pintura – Inscrições até 5 de Janeiro;
28 de Dezembro – Convite para a Conferência de Imprensa de Apresentação do Prémio Municipal
de Poesia Nuno Júdice;
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RECURSOS E MEIOS
A) RECURSOS

HUMANOS:

Os Serviços de Assessoria para a Comunicação Social são constituídos por três elementos. João
Oliveira entrou em funções a 11 de Janeiro de 2006 tendo Carla Silva e Arménio Bajouca
mantido as suas funções.
Sónia Neves esteve em estágio curricular neste Gabinete, tendo terminado as suas tarefas a 17
de Março de 2006.

B) MEIOS:

Durante o ano de 2006 tentou-se, com o apoio do Departamento de Informática, melhorar os
computadores e restante material informático existente. Esse processo culminou com a
alteração do computador da colega Carla Silva.
Também foi possível manter uma impressora laser que serve a Divisão de Desporto.
Prevê-se em 2007 melhorar a nossa capacidade.
Actuais 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
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FACTOS E NÚMEROS
Neste capítulo daremos 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.
Anúncio

Serviço que solicitou

Jornal

Espaço + Cor

Data

Preço

Assembleia Municipal

Correio do Vouga

1/8 de página - p/b

4 de Janeiro

104, 75 euros

Janeiro
Assembleia Municipal - Edital
06/2005
Total

104,75 euros

Fevereiro
Assembleia Municipal - Edital

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

20 de Fevereiro

185,52 euros

01/2006
Total

185.25 euros

Março
Edital 35/2006

Actas

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

01 de Março

69,57 euros

Oferta Pública de Emprego

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 pagina - p/b

09 de Março

100,00 euros

Assembleia Municipal

O Aveiro

1/4 de página - p/b

23 de Março

100,00 euros

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 de página - p/b

23 de Março

100,00 euros

Expediente

Diário de Aveiro

1/4 pagina - p/b

31 de Março

150,00 euros

n.º 4
Assembleia Municipal - Edital
02/2006
Oferta Pública de Emprego
n.º 5
Edital 20/2006
Total

519,57 euros

Abril
Assembleia Municipal - Edital

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

22 de Abril

150,00 euros

O Aveiro

1/4 pagina - p/b

27 de Abril

100,00 euros

03/2006
Edital 57/2006

Organização

e

Administração
Total

250,00 euros
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Maio
Assemb. Municipal - Edital

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

20 de Maio

150,00 euros

04/2006
Total

150,00 euros

Junho
Aviso - Concurso Público

Recursos Humanos

Jornal de Notícias

Estatutos e PDA - Parque

Parque Desportivo de

Diário de Aveiro

Desportivo de Aveiro

Aveiro - a publicação

1/8 pagina - pb

09 de Junho

208,50 euros

14 de Junho

182,00 euros +
630,50 euros

foi paga pela PDA
Oferta Pública de Emprego

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 pagina - p/b

16 de Junho

100,00 euros

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/8 pagina - pb

24 de Junho

99,47 euros

Recursos Humanos

O

24 módulos

29 de Junho

122,40 euros

número 06/2006
Assemb. Municipal - Edital
05/2006
Aviso DRH n.º 15/2006

Primeiro

de

Janeiro
Total

1342,87 euros

Julho
Edital 102/2006

Organização

e

Diário de Aveiro

1/4 pagina - pb

10 de Julho

185,52 euros

e

Jornal de Notícias

1/4 de página - p/b

10 de Julho

333.60 euros

11 de Julho

99,45 euros

Administração
Edital 102/2006

Organização

Assembleia Municipal - Edital

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

Gabinete

Correio do Vouga

1/8 de página - p/b

12 de Julho

71,40 euros

e

O Aveiro

1/4 pagina - p/b

13 de Julho

100,00 euros

de

O Aveiro

1/8 de página - p/b

13 de Julho

50,00 euros

de

Correio do Vouga

1/8 de página - p/b

26 de Julho

71,40 euros

de

O Aveiro

1/8 de página - p/b

27 de Julho

50,00 euros

Administração
06/2006
Edital 104/2006

de

Atendimento
Integrado
Edital 102/2006

Organização
Administração

Edital 104/2006

Gabinete
Atendimento
Integrado

Edital 108/2006

Gabinete
Atendimento
Integrado

Edital 108/2006

Gabinete
Atendimento
Integrado

Renovação da assinatura do Correio do Vouga

20,00 euros

Total

981,37 euros
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Agosto
Editais 117/2006 e 108/2006

Património Imobiliário

Diário de Aveiro

1/2 de página p/b

9 de Agosto

478,32 euros

10 de Agosto

1,140.00 euros

(cada)
Editais 117/2006 e 108/2006

Património Imobiliário

Jornal de Notícias

1/2 de página p/b
(cada)

Editais 117/2006 e 108/2006

Património Imobiliário

Jornal de Negócios

1/4 de página p/b

11 de Agosto

450,00 euros

Editais 117/2006 e 108/2006

Património Imobiliário

La

1/4 pagina - p/b

14 de Agosto

591,60 euros

Editais 117/2006 e 108/2006

Património Imobiliário

Grupo Sojormédia

1/2 de página p/b

10 e 18 de Agosto

1,080,00 euros

Gaceta

de

Salamanca
(cada)
Total

3739,92 euros

Setembro
Oferta Pública de Emprego

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 de página p/b

7 de Setembro

100,00 euros

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 pagina - p/b

7 de Setembro

100,00 euros

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

20 de Setembro

84,53 euros

Edital 08/2006

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página p/b

26 de Setembro

168,46 euros

Edital 142/2006

Contabilidade

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

29 de Setembro

84,54 euros

07/2006
Oferta Pública de Emprego
08/2006
Edital 07/2006

Total

537,53 euros

Outubro
Edital 09/2006

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

12 de Outubro

169,05 euros

Edital 10/2006

Assembleia Municipal

O Aveiro

1/8 de página - p/b

19 de Outubro

50,00 euros

e

Correio da Manhã

1/4 de página - p/b

19 de Outubro

300,00 euros

e

O Aveiro

1/4 de página - p/b

19 de Outubro

100,00 euros

e

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

19 de Outubro

169,05 euros

e

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

21 de Outubro

59,13 euros

e

Correio do Vouga

1/8 de página - p/b

25 de Outubro

74,82 euros

Edital 169/2006

Desenvolvimento
Planeamento
Territorial

Edital 169/2006

Desenvolvimento
Planeamento
Territorial

Edital 169/2006

Desenvolvimento
Planeamento
Territorial

Edital 171/2006

Notariado
Contratação Pública

Edital 171/2006

Notariado
Contratação Pública

Total

922,05 euros
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Novembro
Editais 149/2006 e 173/2006

Património Imobiliário

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

5 de Novembro

118,26 euros

5 de Novembro

380,00 euros

(cada)
Editais 149/2006 e 173/2006

Património Imobiliário

Correio da Manhã

1/8 de página - p/b
(cada)

Oferta Pública de Emprego

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 de página - p/b

16 de Novembro

100,00 euros

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 de página - p/b

16 de Novembro

100,00 euros

Edital 179/2006

Contratação Pública

O Aveiro

1/8 de página - p/b

16 de Novembro

50,00 euros

Edital 179/2006

Contratação Pública

Correio da Manhã

1/8 de página - p/b

16 de Novembro

190,00 euros

Oferta Pública de Emprego

Recursos Humanos

O Aveiro

1/4 de página - p/b

23 de Novembro

100,00 euros

09/2006
Oferta Pública de Emprego
10/2006

11/2006
Edital 185/2006

Organização

e

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

24 de Novembro

84,53 euros

Edital 184/2006

Património Imobiliário

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

25 de Novembro

73,28 euro

Edital 184/2006

Património Imobiliário

Correio da Manhã

1/8 de página - p/b

29 de Novembro

160,00 euros

Administração

Total

1396,07 euros

Dezembro
Concurso

Público

-

Contratação Pública

Jornal de Notícias

1/4 de página - p/b

6 de Dezembro

444,80 euros

-

Contratação Pública

Correio da Manhã

1/4 de página - p/b

6 de Dezembro

320,00 euros

-

Contratação Pública

Correio da Manhã

1/4 de página - p/b

7 de Dezembro

320,00 euros

-

Contratação Pública

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

7 de Dezembro

169,06 euros

Contratação Pública

Jornal de Notícias

1/8 de página - p/b

7 de Dezembro

208,50 euros

Edital 189/2006

Contratação Pública

Diário de Aveiro

1/8 de página - p/b

7 de Dezembro

84,53 euros

Concurso Público 19/2006

Contratação Pública

Correio da Manhã

1/4 de página - p/b

15 de Dezembro

320,00 euros

Concurso Público 19/2006

Contratação Pública

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

15 de Dezembro

169,06 euros

Edital 11/2006

Assembleia Municipal

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

20 de Dezembro

169,06 euros

Contratação Pública

Diário de Aveiro

1/4 de página - p/b

30 de Dezembro

169,06 euros

Contratação Pública

Correio da Manhã

1/4 de página - p/b

30 de Dezembro

320,00 euros

Gabinete

Diário de Aveiro

1/8 pagina - p/b

30 de Dezembro

99,47 euros

publicidade em outdoors
Concurso

Público

publicidade em outdoors
Concurso

Público

regulamento dos quiosques
Concurso

Público

regulamento dos quiosques
Edital 189/2006

Concurso
Concessão

Público
de

Lugares

de
no

Mercado Manuel Firmino
Concurso
Concessão

Público
de

Lugares

de
no

Mercado Manuel Firmino
Edital 200/2006

Atendimento
Integrado
Total

Valor total

2793,54 euros

12,925,92 euros
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6.13. – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
__________________________________________________________________________________

Após a tragédia nacional dos Incêndios dos últimos anos e devido à riqueza que o Sector
Florestal constitui para o país, houve necessidade de reformular a legislação deste sector, e
desta forma foram atribuídas novas competências aos Municípios.
No ano de 2006 surgiu o Decreto – Lei n.º 128 / 2006 de 28 de Junho que estabelece as medidas
e acções a implementar no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios
que veio em substituição do Decreto – Lei n.º 156/2004, de 30 Junho o qual foi revogado na
medida em que apresentava conceitos desajustados. Entre outras orientações e medidas,
estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) enquanto competência das Comissões Municipais de Defesa da Floresta
contra Incêndios.
Neste contexto interessa referir que os Gabinetes Técnico Florestais surgem de um protocolo
celebrado entre o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) que visa a operacionalização do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios bem como a implementação das Comissões Municipais de
Defesa da Floresta contra Incêndios (Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio). O Gabinete Técnico
Florestal é a estrutura técnica permanente de apoio às Comissões Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios – CMDFCI.
Foi celebrado no segundo semestre de 2006 o Acordo de Colaboração entre a Direcção Geral de
Recursos Florestais e o Município de Aveiro que tem por objecto assegurar o enquadramento
financeiro do apoio que a Direcção Geral dos Recursos Florestais prestará à Câmara Municipal,
para comparticipação do pagamento de pessoal técnico habilitado e para despesas de
funcionamento do Gabinete Técnico Florestal.
O Gabinete Técnico Florestal foi activado no dia 3 de Julho de 2006 com a presença de um
Técnico Superior de 2.ª classe de Engenharia Florestal e tem desenvolvido as seguintes tarefas:
o

Tarefas de Planeamento
- Elaboração e posterior actualização do Plano de Defesa da Floresta;
- Participação nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do

município e
o

nas questões de protecção civil.

Tarefas Operacionais
- Acompanhamento dos Programas de Acção previstos no Plano de Defesa da Floresta;
- Centralização da informação relativa aos Incêndios Florestais;
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- Relacionamento com as entidades, públicas e privadas, de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, como a Direcção Geral dos Recursos Florestais; Federação dos Produtores
Florestais de Portugal; Instituto de Conservação da Natureza; Associação Florestal do Baixo
Vouga; Forestis – Associação Florestal de Portugal; Corporações de Bombeiros; Guarda
Nacional Republicana – EPNA; Policia de Segurança Pública; Juntas de Freguesia; Centro
Distrital de Operações de Socorro; Regimento de Infantaria N.º 10.
- Promoção do cumprimento do estabelecido no Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de
Junho, relativamente às competências dos municípios;
o

Tarefas Administrativas
- Gestão de Bases de Dados
- Construção e Gestão de Sistemas de Informação Geográfica de Defesa da Floresta

Contra Incêndios;
- Emissão de Propostas e Pareceres no âmbito das medidas e acções de Defesa da
Floresta Contra Incêndios;
- Constituição de Dossier actualizado com a Legislação relevante para o sector florestal.
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS:
Ö Constituição
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Aveiro foi constituída no dia 22
de Setembro de 2005, integrando as seguintes entidades:
o

Câmara Municipal de Aveiro (Eng. Carlos Santos; Vereador com o Pelouro da Protecção Civil)

o

Regimento de Infantaria N.º 10 (Oficial João Carlos de Miranda Saborano)

o

Associação Florestal do Baixo Vouga (Eng. Luís Sarabando Rocha)

o

Bombeiros Novos de Aveiro (Comandante António José Marques)

o

Bombeiros Velhos de Aveiro (Comandante Luís Alberto Esteves)

o

Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil (Comissário Fernando Lopes)

o

Direcção Geral de Recursos Florestais (Eng.º Rui Rosmaninho)

o

Guarda Nacional Republicana (Tenente Henrique Faria)

o

Instituto de Conservação da Natureza (Dr. Carlos Domingos Ângelo)

o

Polícia de Segurança Pública (Comissário Sérgio Loureiro)

o

Representante das Juntas de Freguesia na CMDFCI (Presidente Junta Freguesia
Oliveirinha - Armando Vieira)

Ö Reuniões

Pág. 482

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Reunião

Data

Ordem de Trabalhos
Apresentação da técnica superior do Gabinete Técnico Florestal

1

14 de Junho de 2006

Apresentação da Proposta relativamente ao projecto Voluntariado Jovem para
as Florestas a candidatar ao Instituto Português da Juventude.

2

19 de Julho de 2006

3

30 Outubro de 2006

4

27 Dezembro de 2006

Apresentação e Discussão do Plano Operacional de Aveiro; Outros assuntos.
Apresentação e Discussão do Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Aveiro – Caderno II – informação base; Outros assuntos.
Apresentação e Discussão do Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Aveiro – Caderno I – Plano de Acção; Outros assuntos

PLANOS ELABORADOS E ENTREGUES À DIRECÇÂO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS
1. Plano Operacional Municipal – aprovado na reunião de Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios no dia 19 de Julho de 2006. O Plano foi elaborado com base nas
Normas Para a Elaboração do Plano Operacional Municipal – POM – da Direcção Geral dos
Recursos Florestais de acordo com a Resolução de Concelho de Ministros n.º 65 / 2006, de 26 de
Maio de 2006.
Este documento legal atribui competências ás Comissões Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, que apoiadas pelos Gabinete Técnicos Florestais deverão desenvolver o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – PMDFCI – onde está contido o POM.
Deste modo a operacionalização dos PMDFCI, em particular para acções de vigilância; detecção;
fiscalização; 1.ª intervenção; combate; rescaldo e vigilância pós-rescaldo, é concretizada
através deste Plano Operacional Municipal, que particulariza a execução destas acções.
Este plano é um instrumento capaz de aglutinar as acções de Defesa da Floresta Contra
Incêndios que as Corporações de Bombeiros; Guarda Nacional Republicana; Protecção Civil;
Direcção Geral dos Recursos Florestais e Juntas de Freguesia, bem como a própria Câmara
Municipal pretendem vir a realizar nos espaços florestais, que se entendam ser prioritários, em
termos de prevenção, tendo em linha de conta a perigosidade face ao risco de incêndio.
O POM assumiu como período temporal para a concretização das acções previstas o período
respeitante ao Período Crítico de Incêndios Florestais, que teve início no dia 1 de Julho de 2006
e terminou a 30 de Setembro de 2006. Este plano deverá ser actualizado anualmente.
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2. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – a Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de Aveiro reuniu duas vezes com o intuito de discutir o Plano de
Defesa da Floresta Contra Incêndios. Na primeira reunião foi analisado o conteúdo do Caderno II
– Informação Base – e na segunda reunião foi discutido o Caderno I – Plano de Acção – tendo
ambos os cadernos merecido parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
A estrutura definitiva para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios –
PMDFCI – veio a ser regulamentada através da recente Portaria 1139 / 2006 de 25 de Outubro
que revoga a Portaria 1185/2004, de 15 de Setembro.
Este plano visa a prevenção e defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente através de
acções de silvicultura preventiva nas faixas de gestão de combustível adjacentes a edificações;
aglomerados populacionais; polígonos industriais, rede viária e outras infra-estruturas como por
exemplo fábricas e parques de campismo. Contempla também o levantamento dos pontos de
água, bem como rede viária florestal. Foram ainda desenvolvidas as temáticas relacionadas com
a caracterização física, climática, da população, uso do solo e zonas especiais e análise do
histórico e da causalidade dos incêndios florestais no Concelho de Aveiro.
O plano assenta em 5 eixos estratégicos definidos no Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, onde são definidas metas e objectivos concretos que assumem um
período temporal para a concretização das acções previstas de cinco anos.

CANDIDATURAS / PROJECTOS:
1. Voluntariado Jovem Para as Florestas (Resolução do Concelho de Ministros N.º 63/2005)
O Município de Aveiro através do Gabinete Técnico Florestal e de acordo com as orientações
emanadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios apresentou
candidatura no Instituto Português da Juventude de Aveiro (IPJ) para o programa “Voluntariado
Jovem para as Florestas” cujo o período de acção teve início a 16 de Julho de 2006 e terminou a
15 de Setembro de 2006 com um total de 19 jovens envolvidos.
VOLUNTÁRIOS SELECCIONADOS 2006:
PERÍODO ACÇÃO (16/07 -31/07)

GRUPO 1

Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)

3 Elementos

PERÍODO ACÇÃO (1/08-15/08)

GRUPO 2
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Turno manhã (10h-15.30h)

3 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)

3 Elementos

PERÍODO ACÇÃO (16/08 – 31/08)

GRUPO 3

Turno manhã (10h-15.30h)

4 Elementos

Turno Tarde (15.30h-21h)

2 Elementos

PERÍODO ACÇÃO (01/09 – 15/09)

GRUPO 4

Turno (13.30h – 19h)

3 Elementos

TOTAL JOVENS ENVOLVIDOS: 19, visto que dois dos elementos desenvolveram actividades em mais do que um período.

Os Voluntários Jovens tiveram um papel fundamental sobretudo na:
o Sensibilização da População;
o Combater a falta de cobertura pela Rede Nacional dos Postos de Vigia e deste modo
visualizarem zonas de sombra e críticas face aos incêndios florestais;
o Diminuição do número de ocorrências, através da informação e visualização de eventuais
comportamentos estranhos por parte da população.
o Ocupação do tempo livre dos jovens
E desenvolveram as seguintes actividades:
o Detecção de colunas de fumo, procedendo ao preenchimento de um relatório de ocorrências.
o Articulação com o Centro Distrital de Operações de Socorro através do nº de emergência de
incêndios florestais – 117.
o Alertar para eventuais pistas, nomeadamente comportamentos estranhos da população, como
por exemplo, deposição de lixos ou outros objectos na floresta e movimentos suspeitos de
pessoas nas zonas florestais.

2. Candidatura aos Programas Ocupacionais (POC) – Despacho conjunto n.º456/2006 do
Ministério da Administração Interna / Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – 4
elementos que foram integrados na Divisão de Jardins e Parques Verdes concretamente ao Sector
de Higiene e Limpeza desta Autarquia e realizaram tarefas de silvicultura preventiva (limpeza de
combustíveis) nos espaços florestais pertencentes à Câmara Municipal de Aveiro e / ou cuja
realização dessas tarefas de acordo com o Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho seja da
competência desta Autarquia, nomeadamente Faixas de Gestão de Combustível de distâncias não
inferiores a 10 metros confinantes com rede viária municipal (alínea a) do n.º1 do artigo 15.º do
referido documento legal).
O período de acção para este projecto foi de 32 dias úteis.
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ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO
o

Participamos e colaboramos na acção de sensibilização nacional a bordo de um camião
iniciativa da Federação dos Produtores Florestais de Portugal – “Campanha Respirar” em
São Jacinto.

o

O Gabinete Técnico Florestal em conjunto com a Associação Florestal do Baixo Vouga dinamizou a
campanha de sensibilização promovida pela Direcção Geral dos Recursos Florestais “Entre a Cinza
e o Verde” através de reuniões realizadas na sede da Junta de Freguesia de Requeixo, dia 19 de
Setembro de 2006 e na sede de Junta de Freguesia de Oliveirinha, dia 24 de Outubro de 2006.

FORMAÇÃO
o

Sistemas de Informação Geográfica na Protecção Civil, realizada na Escola Superior de
Tecnologia de Águeda a 6 e 7, 14 e 15 de Setembro de 2006.

o

I Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Florestais no Grande Hotel de Luso, no dia 29
de Novembro de 2006.

ACTIVIDADES / TAREFAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL

o

Processos de Gestão de Combustíveis Florestais Confinantes com Edificações

No âmbito da aplicação do Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho recebeu este
Gabinete 88 processos relacionados com gestão de combustíveis florestais (limpezas de
matos) de acordo com a distribuição pelas seguintes freguesias:

PROCESSOS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL VS FREGUESIAS

12
10
8
6
4
2

Matos e Árvores distam menos 5 metros edificações

Vera Cruz

Santa Joana

São Jacinto

São Bernardo

Requeixo

Oliveirinha

Nossa Sr.ª Fátima

Nariz

Glória

Esgueira

Eixo

Eirol

Cacia

Aradas

0

Matos
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o

Pareceres

técnicos relacionados com o licenciamento de festejos ao abrigo do

Decreto – Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro
O Gabinete Técnico Florestal – GTF, intervém nestes licenciamentos, dando parecer
técnico sobre matéria de foguetes e outras formas de fogo quando lançados em espaços
rurais de acordo com o artigo 29.º do Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho.
Durante o ano de 2006 foram realizados 8 pareceres técnicos relacionados com esta
matéria.

o

Pareceres técnicos relacionados com plantação ou sementeira de espécies de rápido
crescimento (Decreto – Lei n.º 28039/1937 de 14 de Setembro e Portaria n.º 528/89 de
11 de Novembro).
Neste âmbito o Gabinete Técnico Florestal apoia tecnicamente os munícipes informando

das distâncias legais exigidas por lei, aconselhamento acerca das espécies florestais mais
adequadas ao terreno bem como compassos de plantação entre outras questões técnicas.
No decorrer do ano de 2006 foram realizados 4 pareceres técnicos relacionados com esta
matéria.

o

Pareceres técnicos relacionados com acções de destruição do revestimento vegetal e
acções de escavação que conduzam à alteração ao relevo natural e das camadas do
solo arável (Decreto – Lei n.º 139/89 de 28 de Abril)
Sobre a matéria em apreço o Gabinete Técnico Florestal emitiu ao longo de 2006, 2
pareceres técnicos.

MOVIMENTOS 2006
A Direcção Geral dos Recursos Florestais financia mensalmente o Gabinete Técnico Florestal com
um montante de 2000 euros (dois mil euros).
O Gabinete Técnico Florestal funcionou na Câmara Municipal de Aveiro no 2.º semestre de 2006,
pelo que o quadro abaixo resume os movimentos respeitantes às despesas de funcionamento deste
Gabinete para esse período temporal.
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MESES 2006
Julho

RECEITA
(Protocolo DGRF e IFADAP/INGA - Fundo Florestal Permanente)

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

2000,00 2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1284,78 1374,58

1370,63

1370,63

2014,47

1358,78

7.415,09

10.000,00

DESPESAS
1. SALÁRIO (Euros)
1.1 Técnico Superior de 2.ª Classe (Eng. Florestal)

2. CURSOS / ACÇÕES DE FORMAÇÃO E TREINO

3. EQUIPAMENTOS

4.MATERIAL
3.1 Mobiliário de Escritório

0,00

0,00

0,00

359,37

0,00

0,00

359,37

3.2 Material Economato

16,11

7,1

0,00

3,63

0,00

198,29

225,13

0,00

0,00

0,00

15,42

11,11

23,87

50,40

1300,89 1381,68

1370,63

1733,63

2014,47

1557,07

8049,99

699,11

629,37

266,37

-14,47

442,93

1950,01

5. COMUNICAÇÕES
5.1 Comunicações Móveis

TOTAL DESPESAS
SALDO

618,32
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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

Sector de

Sector de

Sector de

Construção
Civi

Oficinas
Gerais

Gestão de
Máq. e Viaturas

l
Sector Redes
de Drenagem de

Secção de
Armazém

Divição
Parques, Jardins
Espaços Verdes

Sector Exec.
e
Manut.
Esp. Verdes

Sector de
Transportes

Sector de
Viveiros e

na Ria

Ornamentações

Águas pluviais
Sector de
Vias

Sector de
Higiene e

Sector de
Eclusas e

Comunicação

Limpeza

Comportas

Sector de
Sinalétic

Sector de
Cemitério

Aeródromo
Municipa

a

s

l

Sector de
Canil
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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:
•

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

Nº Funcionários

250
200

240

255

224

219

150

210

215

198

100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anos

Faixa Etária dos Funcionários

>18 e <30
>=30 e <40
>=40 e <50
>= 50 e <60

38%
26%
7%

6%

29%

>= 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

8,35

8,21

9,51
7,77

4,00
2,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Anos
Observ.: O absentismo foi calculado incluindo todas as ausências excepto ausências correspondentes a férias.

Evolução de Acidentes de Trabalho

38

40
31

31

35

30

27

30
25
Nº Acidentes de
Trabalho

20

20
15
10
5
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

A no s

Movimentos de Entradas e Saídas
Funcionários que se aposentaram:
Categoria

Nº Funcionários

Servente

2

Auxiliar de Serviços Gerais

1

Cantoneiro de Limpeza

3

Coveiro

1

Vigilante de Parques Jardins e Espaços Verdes

1

Condutor Máq. Pes. Veic. Especiais

1

Encarregado

1
Total

10
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Funcionários transferidos para outros serviços da CMA:
Categoria

Transferidos para:

Nº Funcionários

Cantoneira de Arruamentos

Div. Organização e Administração

1

Viveirista

Secção de Hig., Seg. e Saúde no Trabalho

1

Encarregado

Divisão de Ambiente

1

Técnico Profissional 1ª Classe

Divisão Património Móvel

1

Divisão Património Imobiliário

1

Técnica Informática Grau 1

Divisão Gestão Sistemas Informáticos

1

Técnica Superior 1ª Classe

Divisão de Ambiente

1

Chefe

de

Serviço

de

Cemitérios

Dep. Desenvolvimento e Planeamento

Director de Departamento

1

Territorial
Total

8

Funcionários que saíram:
Categoria

Nº Funcionários

Vinculo

Electricista Auto

1

Contrato

Viveirista

1

Quadro

Total

2

Funcionários que Faleceram:
Categoria

Nº Funcionários

Pedreiro Principal

1
Total

1

Funcionários que entraram para o DSU:
Categoria

Nº Funcionários

Vinculo

Director de Departamento

1

Quadro

Eng. Electrotécnico

1

Quadro

Jardineiro

6

Quadro

Condutor MPVE

1

Quadro

Saldo

Total entradas

+9

Total de saídas

- 21
-12
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Formação Profissional
Registaram-se 2308 horas de formação onde participaram 74 funcionários.
IV. – Actividades desenvolvidas
Divisões Orgânicas do Departamento
Apoio Administrativo
Nesta área exercem funções 3 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.” (1970 documentos recebidos em 2006);

•

Registo diário informático de solicitações telefónicas de munícipes (212);

•

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 nas aplicações “Obras por Administração Directa” e “Gestão de
Stock’s”;

•

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.
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Divisão de Serviços Gerais
Na Divisão de Serviços Gerais, exercem funções 67 funcionários que asseguram a
realização dos trabalhos dos sectores de Oficinas Gerais, Higiene e Limpeza, Cemitérios, Canil e
Secção de Armazéns.
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.

Evolução do Nº de Funcionários
Categorias

Anos
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Chefe de Divisão

---

---

---

---

---

1

Chefe de Armazém

---

1

1

1

---

1

Chefe de Cemitério

1

1

1

---

---

---

Economista

1

---

---

---

---

---

Ecónomo

1

---

---

---

---

---

Técnica de Informática de Grau 1

1

1

1

1

1

---

Encarregado de Cemitérios

---

1

1

1

1

---

Encarregado de Higiene e Limpeza

---

1

2

2

2

2

Fiscal de Higiene e Limpeza

2

1

1

1

---

---

Técnico Generalista 2ª

2

1

1

1

1

1

Técnico Profissional 1ª

2

1

1

1

1

---

Apontador

---

---

---

1

1

1

Calceteiro

1

1

1

1

1

1

Asfaltador

1

1

1

1

2

1

Auxiliar de Serviços Gerais

6

7

6

3

4

4

Cantoneiro de Limpeza

19

29

26

24

23

19

Canalizador

1

1

1

1

2

2

Carpinteiro

5

4

2

2

1

1
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Carpinteiro de Limpos

1

---

Carregador

1

1

1

---

---

---

Condutor de Cilindros

1

---

---

---

---

---

CMPVE

1

2

2

1

1

1

Coveiro

10

9

9

9

8

8

Montador electricista

----

---

3

2

5

5

7

7

4

4

1

1

Electricista
Fiel de Armazém

2

1

1

---

---

---

Marceneiro

---

2

2

2

2

2

Mecânico

1

---

---

---

---

1

Marinheiro de Trafego Fluvial

---

1

1

---

---

---

Motorista de Pesados

2

1

1

1

1

1

2

2

Pintor Principal
Pintor

7

7

7

5

4

4

Pedreiro

2

---

---

---

---

---

Serralheiro Civil

6

3

3

2

2

2

Serralheiro Mecânico

1

---

---

2

2

2

Servente

5

---

---

---

---

---

Soldador

---

1

1

1

1

1

Tractorista

2

---

---

---

---

---

Tratador/Apanhador de Animais

---

---

1

1

---

1

Vigilante de Espaços Verdes

---

2

1

---

1

2

103

88

83

71

71

67

Total:

Sector de Oficinas Gerais
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, Festa da Botadela (Marinha da
Troncalhada), Semana do Enterro, XIV utomobilia, 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,
Iluminação decorativa de Natal edifícios da CMA, Canais da Ria e Av. Dr. Lourenço Peixinho.
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Actividades mais relevantes das Oficinas da Divisão de Serviços Gerais
(carpintaria, pintura, serralharia, electricidade e canalização)
CUSTOS TOTAIS (€)
Habitação Social

56.166.40 €

Estabelecimentos de Ensino

32.153 €

Edifícios do Património Municipal

50.430 €

Habitação Social

Estabelecimentos de
Ensino

28%

44%

28%

Edificios do Património
Municipal

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
Cultural e 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.
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.
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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 2006
Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Manutenção de Áreas

927.47

86490.31

Manutenção de Bairros

630.26

2766.41

Total

16597.01

104014.79

789.65

4186.32

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 2006
Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Total

Parque de S. João

1.00

34133.26

3.75

34138.01

Sanitários Públicos

1997.65

41333.06

211.01

43541.72

Limpeza de logradouros dos estabelecimentos de ensino
Relativamente aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, este Sector assegurou a
manutenção (corte de ervas e limpeza de folhas de árvores) 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.
Entre outros, destacam-se, limpeza exterior do Museu Etnográfico da Freguesia de
Requeixo, Marinha da Troncalhada, DSU, Parque de Exposições, aplicação de herbicída em
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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: a manutenção e a conservação do Canil Municipal,
proceder à recolha dos animais (abandonados, doentes e acidentados) na via pública, assegurar
a vacinação dos canídeos e desenvolver acções de higiene sanitária e campanhas de profilaxia.
Neste sentido, efectuou-se a recolha dos canídeos abandonados nas diversas freguesias
do Concelho bem como o seu tratamento a sua manutenção, a limpeza e a desinfecção das
instalações do Canil.
Apuramento de Custos (€)– Canil/Ano 2006
Materiais

Canil Municipal

Mão de Obra

586.96

14644.36

Máquinas

472.88

Total

15704.20

No apuramento de custos anteriormente referido, estão incluídos os custos relacionados
com a captura de animais, dado que este trabalho é tão executado sempre que necessário pelos
funcionários responsáveis pelo S.A.L
Trabalhos Técnicos e Administrativos Realizados
Pode dividir-se a componente administrativa em duas áreas distintas, tendo em vista por
um lado a operacionalidade do Sector e a informação dos trabalhos realizados ou a realizar.
Operacionalidade
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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 (máquinas e materiais), a componente humana assume nesta
área sem dúvida, um papel relevante pelo que é imprescindível o controlo dos pontos diários e
as ordens de serviço.
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,
mensal 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 no Departamento de Serviços Urbanos
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;

•

Empreitadas de Oras Públicas do Lançamento do Concurso à Adjudicação;

•

Liderança para Chefias Operárias;

•

Gestão Prática de Conflitos;

•

Novo Regulamento Português de Águas e Esgotos;

•

Siadap;

•

Excel XP – nível 1;

•

Word Intermédio

Sector de Cemitérios
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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

2006

52

1

156

12

144

4

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.
Em Outubro de 2006 saíram dois funcionários do armazém. Um foi para a Divisão de
Património Móvel e outro para a Divisão de Património Imóvel.

Resumo de movimentos de armazém nos ultimos 3 anos (€)
Meses do Ano

Janeiro

Entradas

Saídas

2004

2005

2006

32.023,55

112.686,78

52.819,14

2004
70.219,44

2005
176.895,03

Total (E-N)
2006
45.081,95

2004
-38.195,89

2005

2006

-64.208,25

7.737,19

Fevereiro

16.065,81

60.972,94

26.634,59

43.371,40

57.338,17

35.747,74

-27.305,59

3.634,77

-9.113,15

Março

56.147,56

67.584,24

37.794,71

66.844,73

70.648,28

45.916,50

-10.697,17

-3.064,04

-8.121,79

Abril

44.213,58

58.562,04

42.980,84

41.941,50

115.150,77

36.052,00

2.272,08

-56.588,73

6.928,84

Maio

52.609,30

137.352,29

55.178,57

59.248,99

13.889,84

48.748,38

-6.639,69

123.462,45

6.430,19

Junho

75.486,88

80.728,39

58.453,89

88.052,53

75.763,31

38.894,44

-12.565,65

4.965,08

19.559,45

Julho

54.484,15

112.448,91

47.118,19

43.096,41

104.097,50

39.840,02

11.387,74

8.351,41

7.278,17

Pág. 500

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Meses do Ano

Agosto

Entradas

Saídas

2004

2005

2006

45.307,56

86.965,66

56.579,96

2004

Total (E-N)

2005

51.176,38

2006

96.891,47

2004

2005

2006

48.622,51

-5.868,82

-9.925,81

7.957,45

Setembro

74.838,47

58.392,58

60.033,71

63.259,84

72.030,84

64.308,70

11.578,63

-13.638,26

-4.274,99

Outubro

87.209,05

50.205,21

51.839,13

79.553,95

59.795,13

39.881,44

7.655,10

-9.589,92

11.957,69

Novembro

99.602,47

81.045,80

46.078,36

78.244,27

75.157,93

46.353,43

21.358,20

5.887,87

-275,07

Dezembro

88.633,88

70.782,34

65.026,67

70.660,33

84.509,19

35.290,75

17.973,55

-13.726,85

29.735,92

Entradas anos 2004/2005/2006

€140.000
€120.000
€100.000
€80.000
€60.000
€40.000

Dezem

Novem

Outubr

Setem

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Janeiro

€-

Fevere

€20.000

Saídas anos 2004/2005/2006

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

€200.000
€180.000
€160.000
€140.000
€120.000
€100.000
€80.000
€60.000
€40.000
€20.000
€-

MOVIMENTOS POR HIERARQUIAS DE MATERIAIS em 2006
Entradas

Saídas

A - Armazém

56.609,14

48.309,15

C - Material de Carpintaria

6.594,39

2.903,93

D - Material Pichelaria

3.761,35

3.638,93

E - Material Eléctrico

32.941,00

37.120,95

G - Combustivéis

93.867,32

89.196,24

H - Material Higiene e Limpeza

8.248,50

9.608,78

I - Mobiliário Urbano

6.969,00

10.561,88

J - Material de Jardins

13.959,55

17.329,76
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L - Lubrificantes

8.282,14

6.852,94

0 - Material de Obras

119.593,92

109.806,51

P - Material de Pintura

15.955,37

12.667,67

Q - Equipamentos

6.969,60

10.561,88

S - Material de Serralharia

6.313,70

3.154,00

T - Materila de Trânsito

44.538,78

56.923,44

V - Material de Viaturas e Máquinas

84.338,44

42.619,72

976.479,28

1.110.304,45

MOVIMENTO DE MATERIAS POR HIERARQUIAS

120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00

Q

S

T

V

S

T

V

P

O

L

Q

Entradas

J

I

H

G

E

D

C

0,00

A

20.000,00

Saídas

MOVIMENTO DE MATERIAS POR HIERARQUIAS

120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00

Entradas

P

O

L

J

I

H

G

E

D

C

0,00

A

20.000,00

Saídas

Inventário Anual
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Executaram-se a contagem à unidade de todos os materiais de mecânica, sinalização,
tintas e material eléctrico, onde se efectuaram as suas regularizações.
Foram emitidos 1558 pedidos de compras de materiais que deram origem a 1359
Requisições Externas, distribuídos pelas diversas Divisões do Departamento.

Quantidade
Designação

Valor(c/IVA)

Quantidade

ANO 2005

Valor(c/IVA)

ANO 2006

Divisão de S. Gerais

537

€486.809,51

502

163077,28

Divisão Parques Jard.Esp.Verdes

55

€52.373,88

20

13214,11

Divisão Máq.Equi.e transportes

451

€161.791,06

607

157729,04

Divisão Obras e Manutenção

104

€144.967,02

230

311267,36

Requisições Materiais por Divisão

700
600
500
400
300
200
100
0
1

2

3

2005

4

2006

A Secção de Armazéns propôs ainda a abertura de 34 concursos para fornecimentos
contínuos e 5 prestações de serviços e deu apoio na elaboração dos relatórios da Comissão de
Análise.

Evolução do nº de concursos nos últimos 8 anos
38

39
18

1998

41

42

41

33

34

25

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

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 de obra

Máquinas

Total

% T/TG

1

Arranjos urbanísticos

27.376,25

58.669,11

68.880,28

154.925,64

9%

2

Habitação Social

15.026,03

28.491,96

7.935,76

51.453,75

3%

3

Escolas

12.980,00

43.685,71

22.370,90

79.036,61

5%

4

Canil

586,96

14.644,36

477,00

15.708,32

1%

5

Cemitérios

1.638,98

116.502,53

1.261,55

119.403,06

7%

6

Cons/manut espaços verdes

19.283,77

224.595,79

115.200,75

359.080,31

22%

7

Cons/manut patrim municipal

14.698,00

33.450,81

11.637,00

59.785,81

4%

8

Cons/reparação de vias municipais

68.644,55

43.193,96

31.912,96

143.751,47

9%

9

Cons/reparação caminhos rurais

457,47

2.663,59

85.813,08

88.934,14

5%

10

Limpeza de valetas

1.888,06

141.221,43

143.109,49

9%

11

Execução e conservação de passeios

6.155,43

35.378,36

5.224,53

46.758,32

3%

12

Iluminação pública e decorativa

10.078,83

11.910,82

12.855,36

34.845,01

2%

13

Limpeza/varredura

1.211,12

2.667,71

3.878,83

0%

14

Trabalhos diversos

487,84

4.424,35

12.092,13

17.004,32

1%

15

Drenagem de águas pluviais

7.159,46

22.103,87

15.930,00

45.193,33

3%

16

Demolições

29,77

1.632,74

16.229,74

17.892,25

1%

17

Sinalização horizontal/vertical e semafórica

45.093,51

30.435,65

33.838,37

109.367,53

7%

18

Viveiros

403,66

18.655,33

2.956,10

22.015,09

1%

19

Estaleiro e escritório

1.308,56

107.279,30

5.635,11

114.222,97

7%

20

Vigilância de instalações

15.624,85

1%

21

Combustiveis

17.097,41

1%

1.659.088,51

100%

15.624,85
17.097,41

Total

248.506,48

816.442,27

594.139,76
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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 (€)
ACTIVIDADE

Normal

valor

Extra

valor

Máquinas

Materiais

Total

2

Feira de Março

1155

6.593

590

6.549

5.335

13.188

31.710

3

Farav

220

1.284

45

266

1.851

85

3.486

4

Agrovouga

1143,6

6.385

768

8.337

16.300

85

31.557

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, com a seguinte distribuição.

Freguesias

Material

Mão de
Obra

Máquinas

Total

1

Aradas

9.777,87

26.900,50

35.275,33

71.953,70

2

Cacia

9.557,61

10.604,06

30.999,01

51.160,68

3

Eirol

1.643,51

3.745,97

35.732,81

41.122,29

4

Eixo

16.434,84

22.072,21

44.357,31

82.864,36

5

Esgueira

17.657,28

25.914,56

38.449,99

82.021,83

6

Glória

41.941,01

192.946,67

92.891,09

327.778,77

7

Nariz

3.032,84

2.219,06

11.399,08

16.650,98

8

N.Sra. de Fátima

4.605,98

6.974,48

32.031,85

43.612,31

9

Oliveirinha

8.154,92

13.612,13

43.530,31

65.297,36

10

S.Bernardo

11.002,11

12.952,22

37.171,40

61.125,73

11

Requeixo

17.609,76

3.554,89

30.267,02

51.431,67

12

S.Jacinto

5.072,20

10.776,23

8.547,85

24.396,28

13

Sta. Joana

28.187,51

39.095,88

70.902,22

138.185,61

14

Vera Cruz

29.129,27

102.482,32

55.410,89

187.022,48

203.806,71

473.851,18

566.966,16

1.244.624,05

Total

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.
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Divisão de Obras e Manutenção
Na Divisão de Obras e Manutenção, exercem funções 58 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.
Evolução do Nº Funcionários

Categorias

Nº de Funcionários
Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Engenheira Civil

1

1

1

1

Técnico profissional

1

---

---

---

Encarregado

1

1

3

3

Fiscal

---

---

---

---

Fiscal Tecn. Electricidade

1

1

1

1

Pintor Principal

2

1

0

0

Pintor

4

4

4

4

Marcador de Vias

1

1

1

1

Pedreiro Principal

7

7

6

6

Pedreiro

8

10

10

8

5

5

5

5

Calceteiro

1

3

2

1

Asfaltador

3

3

3

2

Cantoneiro de Arruamentos

0

4

2

4

Calceteiro Principal

4

4

4

3

Cantoneiro de Limpeza

---

---

---

---

Condutor CMPVE

9

11

10

10

Motorista de Pesados

5

3

3

3

Condutor de Cilindros

---

---

---

---

Tractorista

6

6

6

6

61

64

61

58

Cantoneiro de Vias Municipais

TOTAL
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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 com todos os funcionários afectos à Divisão, Juntas
de Freguesia, outros sectores da C.M.A. e entidades diversas;

•

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;

•

Redação de informações técnicas sobre os mais variados assuntos;

•

Realização de reuniões periódicas internamente no Departamento de Serviços
Urbanos ou directamente com o executivo, permitindo planear actividades,
trocar pontos de vista, 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;

•

Elaboração de requisições e contactos com fornecedores.

Sector de Sinalética
Es tá a cargo des 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 2006
Total de Custos (€)

104.899€

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.
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Por Administração Directa
Ano 2006
Custo Total (€)

45.193 €

Por Prestações de Serviços
AFECTAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA (€)
Ano

2005

2006

Total de Custos (€)

8.000 €

10.902€

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 e execução de arranjos urbanísticos.
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 (€)
Ver a-Cr uz
S. Joana
S. Jacint o
S. Ber nar do
Requeixo
Oliveirinha
N.ª Sr.ª Fát ima
Nar iz
Glór ia
Esgueir a
Eixo
Eir ol
Cacia
Ar adas
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2006
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Conservação e Reparação de Caminhos Rurais
Ano

2006

Total de Custos (€)

88.934€

Conservação de Arruamentos Municipais
Por Administração Directa
Aplicação de argamassas betuminosas a Quente e a Frio nas Freguesias
Custo Total (€)

Vera-Cruz
S. Joana
S. Jacinto
S. Bernardo
Requeixo
Oliveirinha
N.ª Sr.ª Fát ima
Nariz
Glória
Esgueira
Eixo
Eirol
Cacia
Aradas
0

5000

10000

15000

20000

2006

Ano 2006
Total de Custos (€)

143.751 €
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Limpeza de valetas com meios mecânicos adequados Durante o Ano de 2006

Custo de Máquinas (€)

S. Joana
S. Bernardo
Oliveirinha
Nariz
Esgueira
Eirol
Aradas
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2006

Ano 2006
Total de Custos (€)

143.109€

Reposição de Pavimentos em Passeios
Por Admistração Directa
Ano de 2006
Total de Custos (€)

46.758 €

Reparações Solicitadas pelos S.M.A.
2005

2006

Nº

Nº Solicitações

Total de Área

Nº

Nº Solicitações

Solicitações

Executadas

Reparada

Solicitações

Executadas

44

44

110 m2

34

34

Total de Área Reparada

102 m2

Por Prestações de Serviços
AFECTAÇÃO CUSTOS (€)
Ano

2005

2006

Total de Custos (€)

0.875€

14.628€
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Divisão de Máquinas Equipamentos e Transportes
Na Divisão de Máquinas, Equipamentos e Transportes exercem funções 24 funcionários
que asseguram a realização dos trabalhos a cargo dos Sectores de Gestão de Máquinas e
Viaturas, Transportes na Ria, Eclusas e Comportas e Aeródromo Municipal.
Entre outras atribuições compete a esta unidade orgânica proceder à manutenção do
parque de viaturas e máquinas da CMA, assegurar a manutenção dos moliceiros pertença da
autarquia, assegurar o funcionamento do sistema de eclusas e comportas e prestar apoio
logístico à realização de diversos eventos culturais e recreativos.
Recursos humanos
Evolução da quantidade de Funcionários (à data de 31 de Dezembro)
Anos

Categorias Profissionais

2002

2003

2004

2005

2006

Técnico Superior
Técnico Profissional

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encarregado

0

0

0

1

1

Mecânico Principal

3

3

3

2

2

Mecânico

0

1

1

2

1

Serralheiro Mecânico

3

1

1

1

1

Electricista Automóvel

0

0

1

1

0

Lubrificador Principal

2

2

2

1

1

Motorista de Transportes Colectivos

2

2

2

2

1

Motorista de Ligeiros

2

2

2

2

2

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais

1

1

2

2

3

Marinheiro de Tráfego Fluvial

1

1

2

2

2

Montador de Estruturas

0

0

2

2

2

Operador de Central e Subestação Principal

0

0

3

4

4

Operador de Eclusas

5

4

1

1

1

Cantoneiro de Limpeza

0

1

1

1

0

Tractorista

1

1

1

1

1

Encarregado de Parque de Máquinas

1

0

0

0

0

Motorista Prático de Transporte Fluvial

1

0

0

0

0

24

21

26

27

24

TOTAL

Trabalho administrativo
Durante o ano de 2006 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;
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•

Fornecimento Contínuo de Pneus durante um ano;

•

Fornecimento Contínuo de Lubrificantes durante um ano;

•

Fornecimento Contínuo de Gasóleo Rodoviário para 2007;

•

Prestação de Serviços Oficinais de Pneus durante um ano;

•

Prestação de Serviços de Inspecções Periódicas Obrigatórias para 2007;

•

Fornecimento de 2 Betoneiras;

•

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 2006 a DMET
recepcionou o equipamento constante no seguinte quadro:

Q.
1
2

Equipamento

Marca / Modelo

Marcador de

Graco

Traços Rodoviários

LineLazer 3900

Placas Vibratórias

MBW
GP 1600 S

Recepção

Afectação

Custo

02.03.2006

DOM – Sinalética

10 527.00 €

11.09.2006

DOM – Vias

2 572.46 €

TOTAL

13 099.46 €

(valores com IVA incluído)

Relativamente aos anos anteriores, a renovação do parque de máquinas do DSU teve a
seguinte evolução:

Renovação do Parque de Máquinas do DSU
Anos
Equipamento
recepcionado

2002

2003

2004

2005

2006

129 507.70 €

0.00 €

3 830.20 €

129 239.64 €

13 099.46 €

(valores com IVA incluído)

Abate de Viaturas e Máquinas
Durante o ano de 2006 foram abatidas ao património da CMA diversas viaturas e
máquinas em virtude da sua reparação não se justificar economicamente ou não ser
tecnicamente possível, conforme listagem abaixo:
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•

1 viatura todo-o-terreno Mitsubishi Pajero 62-20-OP (vendida à “EMA”)

•

1 viatura com caixa aberta Fiat Ducato 26-52-BI

•

1 viatura ligeira Renault 4 GTL OJ-61-75

•

1 viatura ligeira Renault 4 GTL OJ-61-79

•

1 cilindro compactador MBU Scheid RS 80

•

1 placa vibratória Hatz

•

1 corta relva tractor MTD RBH 1200

•

1 corta sebes Kubota XT 760

•

1 compressor Einhell 220

•

1 betoneira diesel (marca desconhecida)

Sector de Gestão de Máquinas e Viaturas
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

2006

Mudanças de óleo

136

145

133

143

120

Lubrificações

392

613

550

635

654

Limpezas

872

936

898

901

874

1 400

1 694

1 581

1 679

1 648

TOTAIS
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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

2006

688

806

892

857

940

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
2002

2003

2004

2005

2006

52

49

51

53

55

Materiais Consumidos
Verificou-se um decréscimo 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

2006

Peças

47 355.15 €

48 601.69 €

61 853.68 €

44 654.49 €

Lubrificantes

7 759.93 €

7 475.42 €

7 020.89 €

6 267.20 €

Consumíveis

------

4 620.96 €

1 464.43 €

3 650.57 €

55 115.08 €

60 698.07 €

70 339.00 €

54 572.26 €

TOTAIS

(valores com IVA incluído)
Serviços 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.
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A evolução da quantidade deste tipo de intervenções encontra-se sintetizada no quadro
seguinte:
Serviços Oficinais em Fornecedores Exteriores
Descrição

2003

2004

2005

2006

Revisões

3

6

2

5

Chaparia e pintura

4

6

11

9

Reparações eléctricas

59

40

20

21

Reparações mecânicas

23

58

26

23

Substituições de vidros

5

3

2

4

Aferições de tacógrafos

7

4

4

7

94

117

65

69

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 Juntas de Freguesia, 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;

•

Transporte de funcionários para a Cantina do DSU;

•

Distribuição da documentação relativa às sessões da Assembleia Municipal aos
Deputados Municipais;

•

Apoio à Divisão de Gestão Urbanística com o transporte de técnicos com vista à
realização de vistorias;

•

Apoio à Divisão de Educação com a distribuição do leite escolar;

•

Apoio às Divisões de Museus e Património Histórico, Juventude, Desporto, Acção
Cultural, Habitação Social e Acção Social e Saúde Pública 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
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combustível, fornecendo-se também os dados dos anos anteriores de modo a permitir uma
análise da sua evolução.
O autocarro Volvo (nº321) foi vendido à Associação Desportiva de Taboeira, razão pela
qual não possui valores para os últimos anos.

Mapa de Serviços das Viaturas
Viaturas

2002

2003

2004

2005

2006

Autocarro Iveco nº 210

219

286

274

193

280

Autocarro Volvo nº 321

138

---

---

---

---

Viaturas 9 lug. e furgões

78

48

118

76

126

435

334

392

269

406

TOTAIS

Mapa de Quilometragem das Viaturas (km)
Viaturas

2002

2003

2004

2005

2006

Autocarro Iveco nº 210

47 307

47 660

51 458

39 599

53 628

Autocarro Volvo nº 321

25 944

---

---

---

---

Viaturas 9 lug. e furgões

124 621

147 353

173 838

162 420

92 892

197 872

195 013

225 296

202 019

146 520

TOTAIS

Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Quantidade (litros)
Viaturas

2002

2003

2004

2005

2006

Autocarro Iveco nº 210

6 737,81

7 234.50

9 083.11

5 737.67

7 189.78

Autocarro Volvo nº 321

8 399,41

---

---

---

---

Viaturas 9 lug. e furgões

12 138,23

17 190,00

19 697.37

13 511.53

9 808.70

27 275,45

24 424,50

28 780.48

19 249.20

16 998.48

TOTAIS

Mapa de Consumo de Combustível das Viaturas – Custo (€ com IVA incluído)
Viaturas

2002

2003

2004

2005

2006

Autocarro Iveco nº 210

4 132.05

5 064.15

7 720.64

5 508.16

7 494.26

Autocarro Volvo nº 321

5 203.41

---

---

---

---

Viaturas 9 lug. e furgões

7 568.24

12 032.99

16 742.77

12 971.07

10 303.10

16 903.70

17 097.14

24 463.41

18 479.23

17 797.36

TOTAIS
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Sector de Transportes na Ria
Este sector da DMET assegura a gestão dos moliceiros, propriedade da CMA. Assim,
desenvolve 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 no âmbito da realização das “Ornamentações de Natal”
promovido pela Divisão de Arquitectura e Paisagismo;

•

Cedência de moliceiros para os seguintes eventos promovidos pela CMA:
o

“Festas da Ria” promovido pela Divisão de Acção Cultural;

o

“SORRIA – I Jornadas da Ria” promovido pela Divisão de Museus e Património
Histórico;

o

“Dia Europeu Sem Carros” promovido pela Divisão de Ambiente;

o

“Jornadas Europeias do Património” promovido pela Divisão de Museus e
Património Histórico.

•

Cedência de moliceiros às seguintes associações:
o

“ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental” para um passeio a S.
Jacinto;

o

“AVELA – Associação de Vela de Cruzeiro” para um passeio na ria;

o

“RADUGA – Associação para a Promoção Turística e Cultural” para um passeio na
ria;

o

“Insituto Português de Juventude” para um passeio na ria no âmbito de um
intercâmbio juvenil;

o

“Departamento de Ambiente da UA” para um passeio na ria no âmbito da
Recepção aos Caloiros;

Sector de Eclusas e comportas
Através do controle do sistema de comportas da cidade de Aveiro este sector assegura o
atravessamento da Eclusa por embarcações assim como a renovação da água dentro da cidade.
Procede também ao cumprimento das Ordens de Serviço emanadas superiormente, no
que respeita à manutenção do nível de água na cidade à cota desejada, de modo a permitir a
realização de diversas actividades culturais e desportivas assim como a realização de obras na
ria, por parte de empreiteiros.
Entre 13 de Fevereiro e 4 de Maio de 2006 teve lugar a empreitada de “Beneficiação da
Eclusa do Canal das Pirâmides”, executada pela firma “José Bola & Irmão, Lda”, com o
propósito de garantir as melhores condições de segurança para as embarcações que a
atravessam. Este trabalho teve um custo total de 50 213.79 € (IVA incluído).
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Sector do Aeródromo Municipal
Foi dado continuidade ao trabalho de assistência aos aviões, no que respeita ao apoio
durante a descolagem, aterragem e durante o voo.
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

2002

2003

2004

2005

2006

69

540

246

487

771

Instrução / Treino

1 203

1 264

1 679

2 265

3 069

Privados

1 367

1 763

1 988

2 064

1 714

Militares

114

389

259

130

178

2753

3956

4 172

4 946

5 732

Trabalho Aéreo

TOTAIS

Movimento de Passageiros
Passageiros

2002

2003

2004

2005

2006

Embarcados

1 826

2 656

2 386

2 770

3 771

Desembarcados

1 817

2 650

2 373

2 782

3 648

Apoio a Festividades, Eventos Culturais e Desportivos
Serviços Realizados
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.
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Indica-se de seguida os eventos mais importantes, apoiados por este sector em 2006:
•

Feira de Março;

•

Enterro do Ano;

•

Agrovouga;

•

Euro Sub21;

•

Festas de Verão;

•

Venda de Peixe a Retalho;

•

Feira das Cebolas;

•

FARAV;

•

Festival de Gastronomia de Santarém;

•

Feira Nacional de Cavalos da Golegã;

•

Semana do Caloiro;

•

Aveiro Tuning Show;

•

Convenção de Fitness;

•

Bazar de Natal.

Actividades mais relevantes
A evolução da quantidade de serviços prestados por esta brigada ao longo dos últimos anos
encontra-se sintetizada no quadro seguinte:
Equipamento

Anos
2002

2003

2004

2005

2006

Bancadas

17

15

12

16

18

Barracas

66

57

38

50

76

Cadeiras

*

*

65

57

44

Coreto

5

4

4

6

2

Estrados

*

*

20

11

6

Mesas

*

*

40

22

17

Palcos

38

36

37

40

45

Toldos

*

*

29

15

19

Diversos

*

*

196

257

218

TOTAIS

*

*

441

474

445

* 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 transporte de mobiliário assim como o transporte de diversas exposições.
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Proposta de renovação de equipamento do DSU
Para a elaboração das G.O.P. para o ano de 2007 e seguintes, foi proposta a aquisição
de diversas viaturas e equipamentos com vista à renovação do parque de viaturas e 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.
1

Descrição

2007

Viatura 6 lugares com caixa aberta

1

Viatura 3 lugares com caixa aberta

1

Camião com banheira basculante

1

Tractor 4x2 Cabinado

2008

2009

2010

29.000,00 €
27.000,00 €
140.000,00 €
40.000,00 €

4

Motosserras (pequenas)

1.500,00 €

4

Corta Relvas de condução apeada

4.000,00 €

2

Corta Sebes (grandes)

1.000,00 €

1

Soprador de folhagem

2.000,00 €

2

Aspirador de folhagem

7.000,00 €

1

Biotriturador de resíduos florestais

10.000,00 €

1

Aspirador urbano condução apeada

10.000,00 €

1

Elevador para automóveis ligeiros

5.000,00 €

1

Martelo demolidor a gasolina

3.000,00 €

1

Aparelho Soldadura portátil mono

1

Corta Relva Tractor com motor diesel

1

Viatura 3 lugares com caixa aberta

1

Viatura 6 lugares com caixa aberta

1

Mini Varredoura

1

Corta Relva Tractor com motor diesel

500,00 €
12.500,00 €
27.000,00 €
29.000,00 €
100.000,00 €
12.500,00 €

1

Viatura 6 lugares com caixa aberta

29.000,00 €

1

Tractor 4x2 com Limpa Bermas

52.000,00 €

1

Talocha mecânica (helicópetro)

5.000,00 €

1

Carro tanque de 3000 litros

1

Camião com banheira basculante

140.000,00 €

1

Motoniveladora

220.000,00 €

1

Pá Carregadora de rodas

160.000,00 €

75.000,00 €

TOTAL

292.500,00 €

168.500,00 €

161.000,00 €

520.000,00 €

(valores com IVA incluído)
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Divisão de Parques Jardins e Espaços Verdes
A D.P.J.E.V., tem 45 funcionários que asseguraram a realização dos trabalhos no Sector
de Ornamentações e Viveiros e no Sector de Execução e Manutenção de Espaços Verdes,
sectores que constituem a D.P.J.E.V..
São competências desta Divisão, 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 semi-automática, 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. e 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 sete
anos.
Evolução do N.º de Funcionários
N.º de Funcionários
Categorias

Anos
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Técnico Superior

1

1

1

1

1

1

-

Técnico Profissional

-

1

1

1

1

1

1

Encarregados

3

3

2

2

2

2

-

Jardineiros

42

42

35

35

33

33

37

Cantoneiros

1

1

-

1

1

-

-

Viveiristas

-

2

5

3

3

3

2

CMPVE/Cond./Tract.

3

3

2

2

2

3

2

Canalizador

1

Carpinteiro de limpos

1

Vigilantes

TOTAL

5

3

2

2

2

2

1

55

56

48

47

45

45

45

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.
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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

274.5

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.

14

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 2006, 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, Canteiros na envolvente da Estação de comboios e
rotunda do separador do Sr. dos Aflitos), 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 Urbanização das Acácias),
Freguesia de Nariz (Rua Direita), Freguesia de Aradas (Rua do Baixeiro) e Freguesia da Glória
(Rotunda do Centro Cultural de Congressos).
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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 exterior, interior ou misto, 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..
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 cedidas e a uma afectação considerável de meios humanos e
equipamentos.
Acresce referir que em eventos realizados no Parque de Exposições (Feira de Março, Feira da
Agrovouga e Exposição da Raça Holstein Frísia), a D.P.J.E.V. assegura a manutenção das
ornamentações, realizando a rega manual 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 2006 procedeu-se à entrega de plantas, entre outros, nos seguintes edifícios: Centro
Cultural e de Congressos, Departamento de Serviços Urbanos, Biblioteca Municipal, MoveAveiro,
GNR, Junta de Freguesia de Santa Joana 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.
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Aluguer de plantas
A cedência de plantas com pagamento de taxas de aluguer é outra das responsabilidades
desta Divisão.
Em 2006 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)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

249

104

34

30

0

0

10

5

4

1

0

0

N.º solicitações (un)

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.
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 2006, 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 ao abate de plantas mortas ou em estado
de doença, poda de árvores e arbustos, monda de infestantes em leiras/talhões e vasos,
preparação do solo em talhões, repicagem de plantas, envasamento de plantas diversas,
reprodução de material vegetal diverso, rega manual de plantas, preparação de floreiras
amovíveis e suspensas e alimentação de aves.
Viveiros – caracterização
N.º
Dimensão

Func.

(aprox.) m²

Aprovisionamento Plantas
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

x

-

P. Infante D. Pedro

1050

1**

-

x

x

x

-

x

x

-

*Em situação de baixa prolongada.
** Assegura a manutenção do viveiro cumulativamente com a manutenção do Parque Infante D. Pedro.
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A Quinta da Condessa da Taboeira serviu até ao dia 29 de Setembro de 2006, e à
semelhança dos anos anteriores, de local de armazenamento de terra vegetal e de descarga de
resíduos verdes das manutenções dos jardins a que se destinavam à compostagem e à queima.
Sendo neste momento um local limpo e somente de depósito de terra vegetal.
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,
máquinas, 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 2006. 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

Outros

Instalação Sistema Rega

Aplicação de Pedra

Plantação

Aplicação de Mulch

do Projecto / Arranjo

Árvores/Arbustos
Instalação de Canteiros

Identificação

Relvado

Projectos /Arranjos concluídos / Recuperação de espaços – 2006

Rotunda do Centro Cultural de Congressos
Rotunda do Sr. dos Aflitos
x
Canteiros na envolvente da Estação de Comboios

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 de ervas, corte
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de sebes, limpeza de árvores e arbustos, regas, plantações, manutenção de sistemas de rega,
fertilizações, limpeza de caldeiras, arruamentos pedonais e lagos.
Os espaços verdes (Freguesia da Glória, Freguesia da Vera Cruz, Freguesia de Esgueira e
Freguesia de Eixo) encontram-se na sua maior parte, distribuídos por zonas, tendo estado
constituídas desde o ano 2002, 10 (dez) equipas de trabalho, correspondendo a 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 e o numero de zonas.
Este problema conduz à necessidade imperiosa de se implementarem soluções novas e
diferentes, como por exemplo, equipas específicas de corte de relva, equipas específicas para a
poda de árvores e arbustos, jardineiros com formação na instalação de sistema de rega
automatizado. As quais, tendo em atenção o sucesso verificado com o destacamento de equipas
para áreas de intervenção. 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 2006, para as várias freguesias
Conservação e Manutenção de Espaços Verdes (€) – Ano 2006
Materiais

Mão de Obra

Máquinas

Outros Custos

Total (€)

Freguesia de Glória
Freguesia de Vera Cruz

7775,97

127.079,45

54.755,92

294,03

189.905,37

5.614,47

39.377,10

20.497,46

423,50

65.912,53

Freguesia de Esgueira

1.407,53

12.440,28

7.659,19

0

21.507,00

52,14

8.656,77

5.342,72

0

14.051,63

2.760,08

8.057,00

7.405,26

0

18.222,34

Freguesia de Eixo

362,81

11.528,22

7.423,51

0

19.314,54

Freguesia de S. Bernardo

827,68

4.061,50

2.066,28

0

6.955,46

Freguesia de N. Srª. Fátima

Freguesia de Aradas
Freguesia de Sta. Joana

152,36

808,64

326,92

0

1.287,92

Freguesia de Cacia

0

2.266,74

2.102,37

0

4.199,25

Freguesia de Nariz

0

0

0

0

0

Freguesia de Eirol

0

652,50

146,61

0

799,11

190,45

142,84

207,75

0

541,04

Freguesia de S. Jacinto

0

6.479,77

6.143,04

0

12.593,95

Freguesia de Oliverinha

140,28

2.327,45

1.123,72

0

3.591,45

Freguesia de Requeixo

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
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ajardinados, o elevado número de floreiras amovíveis distribuídas pela cidade e freguesias
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.

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

2006

08-Mai-2006

21-Set-2006

5

88

338

3,84

7000

2.366.000

(Os dados não incluem o abastecimento da cisterna existente no Parque dos Montes de Azurva)

Manutenção de floreiras amovíveis
2001

2002

Freguesia da Glória

234

235

221

Freguesia da Vera Cruz

98

98

104

Freguesia de Esgueira

TOTAL

2003

2004

2005

2006

247

247

243

101

101

99

46

50

58

87

86

86

378

383

383

435

434

428

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.
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, Arquivo Distrital de Aveiro, ISCIA 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 manuais, 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” .
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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, como também , na Escola José Estevão (retirada de ramos da poda de árvores).
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 2006
Ano 2006
Total de Custos (€)

6.879,69€

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.
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 items 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
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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.
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;

•

Excel XP –Nível I

•

Word XP – Nível I

•

Powerpoint XP – Nível II

•

Liderança para Chefias Operárias

•

Introdução à iníciação de Informática
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Projecto “Diqual Quast”
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.

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 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 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;

•

Foi implementado o 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 codificação de estantes no armazém do Departamento;

•

Procedeu-se à etiquetagem dos materiais em armazém;

•

Propuseram-se 34 processos de Fornecimentos Contínuos de Materiais e 5 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 84 participações em acções de formação, num total de 2.308 horas, em
que estiveram envolvidos 74 funcionários;

•

Foi concluído um estágio profissional de Assistente Administrativo em parceria com o
I.E.F.P.;
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•

Foram elaboradas propostas de reclassificação de pessoal operário (5), de pessoal
auxiliar (3), de pessoal técnico profissional (2), pessoal técnico (1) e abertura de O.P.E.
(2) 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.;

•

Deu-se continuidade ao processo de certificação da Divisão de Parques, Jardins e
Espaços Verdes afecto ao Departamento de Serviços Urbanos, através da implementação
do Projecto DIQUAL Ambiente, que tem por objectivo a certificação ambiental da
Divisão (ISO 14001:1999);

•

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.

VI. - Acções a Implementar no Próximo Ano
•

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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8. – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
__________________________________________________________________________________

1. Objectivo
Apresentar o Balanço da Qualidade da organização relativamente a 2006, e assim fundamentar o
processo de análise e reflexão sobre o grau de implementação do Sistema da Qualidade e do
grau de adequação da Política e Objectivos da Qualidade definidos pela Organização.
Este relatório serve também para preparar a Revisão do Sistema da Qualidade da Câmara
Municipal de Aveiro, no Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão
Urbanística e Obras Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras
Municipais, e da definição de Objectivos da Qualidade relativamente ao ano de 2007, propondo
as acções correctivas e/ou preventivas que forem consideradas necessárias e adequadas.
2.Constatações/Resultados
2.1. Política da Qualidade
A política da qualidade foi inserida no Manual da Qualidade e encontra-se disponível na pasta de
documentos partilhados do projecto DIQUAL. Esta divulgação permite que a política esteja
disponível para qualquer colaborador.
Desta forma será necessário dinamizar a sua divulgação no site e em placares nos diversos
edifícios da CMA.
2.2. Objectivos da Qualidade
OBJECTIVOS

METAS

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

Julho 2007

Melhorar o grau de satisfação dos utentes

Obter valores superiores a 62%

Implementação do Gabinete de Atendimento Integrado

Junho 2007

Melhorar o grau de satisfação dos colaboradores

Concretizar 3 das acções de melhoria

Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores de

De

desempenho do DPGOM

indicadores

Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação aplicáveis à

De

actividade da DGUOP

indicadores

Assegurar o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores de

De

desempenho do GAI

indicadores

acordo
acordo
acordo

com

as

matrizes

de

com

as

matrizes

de

com

as

matrizes

de

Estes objectivos, estabelecidos para o período de 2006/2007, embora definidos, não foram ainda
monitorizados.

Pág. 533

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
Relatório de Gestão de 2006

Antes da auditoria de concessão terá de será efectuada uma avaliação do grau de concretização
destes Objectivos, por comparação com as metas estabelecidas.
2.3. Não Conformidades
Durante o período em análise não foram identificadas nem registadas nenhuma não
conformidade.
2.4. Reclamações de clientes
Durante o período em análise foram tratadas as seguintes reclamações constantes no Livro de
Reclamações:
RC data

Conteúdo

Estado

09/01/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

21/04/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

05/02/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

10/03/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

28/03/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

21/04/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

21/04/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

03/05/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

09/05/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

14/06/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

14/06/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

14/07/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

22/08/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

01/09/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

08/09/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

22/09/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

09/10/2006

Livro reclamação n.º 4 – Arquivo GAI

Arquivado

27/10/2006

Livro reclamação n.º 1 – Arquivo GAI

Arquivado

30/10/2006

Livro reclamação n.º 1 – Arquivo GAI

Arquivado

08/11/2006

Livro reclamação n.º 1 – Arquivo GAI

Arquivado

20/11/2006

Livro reclamação n.º 1 – Arquivo GAI

Arquivado

Apesar destes registos, o procedimento quanto ao tratamento da reclamação não está a ser
implementado. Propõe-se que o modelo descrito no PGQ 07 seja adoptado, apôs discussão,
como regulamento interno da Câmara Municipal.
2.5. Audição de Cliente
Durante a primeira quinzena de Dezembro/2006 foram passados questionários aos utentes do
Gabinete de Atendimento Integrado (Atendimento Geral e Atendimento das Obras Particulares).
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Pontos Fortes
•

Qualidade no Atendimento

•

Cortesia e Igualdade no Atendimento

•

Horário de Funcionamento

•

Qualidade das Instalações

•

Clareza das informações Técnicas prestadas

•

Simplicidade de Requerimentos

•

Qualidade no Atendimento telefónico

•

Acessibilidade aos Serviços (Acessos, Estacionamento, Sinalização, etc.)

•

Satisfação Global com o Desempenho dos Serviços

Pontos Fracos
•

Rapidez no Atendimento

•

Rapidez de Resposta aos pedidos

•

Atendimento às Reclamações

•

Esclarecimento de Aspectos Técnicos e Legais

•

Facilidade de contacto com técnicos

•

Valor das Taxas

2.6. Melhoria
2.6.1. Acções correctivas e preventivas
Durante o período em análise não foram tratadas quaisquer acções correctivas ou preventivas:
2.6.2. Acções de melhoria
Foram definidos Procedimentos de Gestão e Procedimentos de Trabalho bem como os
indicadores de desempenho mas ainda não houve monitorização dos mesmos.
2.7. Auditorias da Qualidade Internas
Existe um plano de auditorias ao sistema de gestão da qualidade e aos processos de prestação
de serviço, que está a ser implementado. Neste sentido, foi constituída uma Bolsa de Auditores
internos da CM de Aveiro que realizou, em regime de formação, um conjunto de auditorias a
processos do Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais.
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2.7.1- Auditorias aos processos
Já foram realizadas 3 auditorias aos processos de prestação de serviço, ao Gabinete de
Atendimento Integrado, ao Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares e ao
Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais.
2.7.2 – Auditoria ao sistema de gestão da qualidade
Foi realizado, na semana 04 de 2007 pela Inova, uma auditoria ao Sistema de Gestão da
Qualidade. O seu objectivo é o de efectuar uma avaliação antes da auditoria de concessão.
2.7.3 – Auditoria de concessão.
A Auditoria de concessão para a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da CM de
Aveiro deverá ser solicitado no segundo semestre de 2007.

2.8. Processos e métodos de trabalho
2.8.1. Processos de prestação de serviço
Para o Gabinete de Atendimento Integrado, Departamento de Gestão Urbanística e Obras
Particulares e o Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais foram
identificados e descritos todos os processos de prestação de serviço.
2.8.1. 1 - Para Gabinete de Atendimento Integrado
Procedimentos de Trabalho
PT_GAI_01

Anexação de Elementos ao Processo

PT_GAI_02

Audiência Prévia

PT_GAI_03

Concessão e Renovação do Cartão de Vendedores Ambulantes

PT_GAI_04

Concessão e Renovação do Cartão da Feira dos 28

PT_GAI_05

Concessão e Renovação do Cartão da Feira das Velharias

PT_GAI_06

Cemitérios

PT_GAI_07

Emissão de Licença de Táxi por Concurso ou Caducidade

PT_GAI_08

Concessão e Renovação da Carta de Caçador

PT_GAI_09

Licença de Caça

PT_GAI_10

Certidões

PT_GAI_11

Fotocópias

PT_GAI_12

Concessão de 2ª Via de Licença de Condução

PT_GAI_13

Publicidade

PT_GAI_14

Ocupação de Espaço ou Domínio Público

PT_GAI_15

Cartão de Residente (Emissão, Renovação (c/alterações) e Renovação (s/ alterações)

PT_GAI_16

Máquinas de Diversão (Titulo de Registo e Licença de Exploração)

PT_GAI_17

Máquinas de Diversão (Renovação de Licença de Exploração)

PT_GAI_18

Máquinas de Diversão (Averbamento da Licença ou Titulo de Registo)

PT_GAI_19

Horários de Funcionamento (Emissão e 2ª Via)
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PT_GAI_20

Inspecção e Reinspecção de Elevadores

PT_GAI_21

Rendas de: Concessão, Habitação Social, RSU

PT_GAI_22

Instalação e Aluguer de Equipamentos e utilização de instalações publicas

PT_GAI_23

Licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados

PT_GAI_24

Licenciamento de provas desportivas e ou Manifestações desportivas no Espaço Público – âmbito

PT_GAI_25

Licenciamento de arraiais, romarias, bailes e outros Divertimentos Públicos

Municipal e Intermunicipal
PT_GAI_26

Licenciamento de Fogueiras e Queimadas

PT_GAI_27

Licenciamento de Actividade de Guarda-nocturno

PT_GAI_28

Licenciamento para Realização de leilões em Lugares Públicos

PT_GAI_29

Licença para venda ambulante de lotaria

PT_GAI_30

Licenciamento do Exercício de Actividade de Agência de venda de bilhetes para Espectáculos Públicos

PT_GAI_31

Licenciamento de acampamentos ocasionais em Espaços Privados ou Públicos

PT_GAI_32

Aquisição de Caderno de Encargos e Programa de Concurso para Empreitadas e Fornecimentos

PT_GAI_33

Inquéritos Administrativos de Empreitadas de Obras Públicas

PT_GAI_34

Autorização para a Realização de Peditórios com fins de Beneficência

2.8.1. 2 - Para Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares
Procedimentos de Trabalho DGUOP
PT_DGUOP 01

Informação Prévia – Edificação/Urbanização

PT_DGUOP 02

Pedido de licenciamento de edificação

PT_DGUOP 03

Pedido de licenciamento/autorização de urbanização

PT_DGUOP 04

Pedido de autorização de edificação

PT_DGUOP 05

Pedido de aprovação de especialidades e licenciamento – Edificação

PT_DGUOP 06

Pedido de aprovação de especialidades e licenciamento – Urbanização

PT_DGUOP 07

Pedido de emissão de alvará de licença ou autorização de edificação

PT_DGUOP 08

Comunicação do início de obras de urbanização

PT_DGUOP 09

Prorrogação do prazo para apresentação de especialidades

PT_DGUOP 10

Prorrogação do prazo para execução das obras – Edificação

PT_DGUOP 11

Prorrogação do prazo para execução das obras – Urbanização

PT_DGUOP 12

Obras isentas de projecto

PT_DGUOP 13

Número de polícia

PT_DGUOP 14

Pedido de alvará de licença de utilização

PT_DGUOP 15

Pedido de alvará de licença de utilização – Legislação Vária

PT_DGUOP 16

Pedido de vistoria para verificação das condições de segurança e salubridade

PT_DGUOP 17

Pedido de averbamento

PT_DGUOP 18

Pedido de propriedade horizontal

PT_DGUOP 19

Pedido de ocupação da via pública

PT_DGUOP 20

Pedido de destaque

PT_DGUOP 21

Pedido Recepção provisória/definitiva de obras de urbanização

PT_DGUOP 22

Pedido de licenciamento industrial

PT_DGUOP 23

Pedido de licenciamento de postos de abastecimento/armazenamento de combustíveis

PT_DGUOP 24

Comunicação previa

PT_DGUOP 25

Pedido de emissão de alvará de licença ou autorização de operações de loteamento ou de obras de
urbanização
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2.8.1. 3 - Para Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
Procedimentos de Trabalho DPGOM
PT_DPGOM 01

Gestão de Obra

PT_DPGOM 02

Projectos

2.9. Meios Materiais Necessários
Foram, em cada Departamento, identificadas as infra-estruturas passíveis de poder condicionar
a conformidade dos serviços prestados pela CM de Aveiro. Para cada uma destas infra-estruturas
foram identificadas as acções de controlo necessárias, bem como os responsáveis por assegurar
estas actividades.

2.10. Meios Humanos
2.10.1. Formação
Foram, em cada Departamento, elaboradas as Matrizes de Competências para as funções
desempenhadas em cada um daqueles serviços. Através destas matrizes, foram estabelecidas as
competências (os saber fazer) requeridas para o desempenho de cada função, bem como as
competências actuais dos colaboradores. Desta avaliação foram, para cada colaborador,
identificadas as necessidades de melhoria que irão servir de pontos de partida para a elaboração
do Plano de Formação de 2007 para o Gabinete de Atendimento Integrado, para o Departamento
de Gestão Urbanística e Obras Particulares e para o Departamento de Planeamento e Gestão de
Obras Municipais.
2.10.2. Questionários aos colaboradores
Durante o mês de Novembro foram lançados questionários aos colaboradores do Município de
Aveiro, com o objectivo de avaliar o seu grau de satisfação face à organização da CM de Aveiro,
às condições de trabalho e à sua motivação.
Este trabalho teve por base um questionário de um trabalho universitário de estágio feito na
CMA no 1º semestre de 2006.
A análise realizada tem por base 172 questionários respondidos num universo de 703
funcionários da CMA, sendo a taxa de aderência de 25%, comparativamente ao questionário
efectuado durante o 1º semestre em que foram analisados 219 questionários, sendo a taxa de
aderência de 31%.
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Foram analisados individualmente e entre si, o Gabinete de Atendimento Integrado, o
Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares e o Departamento de Planeamento e
Gestão de Obras Municipais.
Como consequência da análise efectuada aos dados recolhidos, foram extraídas as seguintes
conclusões:
São três os grandes objectivos da análise:
1. Como se processam as relações de trabalho;
2. As ambições e expectativas relativamente ao futuro;
3. Como são avaliadas as questões relacionadas com a higiene e segurança no trabalho.
Os temas abordados neste questionário foram os seguintes:
•

Ambiente e Relações no Trabalho;

•

Carreira Profissional e Perspectivas para o Futuro;

•

Relações com os Superiores Hierárquicos;

•

Segurança e Higiene no Trabalho;

•

Formação e Acompanhamento Profissional;

•

Factores de Motivação e Desmotivação.

Foram destacadas as seguintes fases na análise destes questionários:
•

Análise ao Total Global;

•

Análise aos dois Departamentos (DPGOM, DGUOP) e um Gabinete (GAI),
inseridos no projecto para a certificação da qualidade;

•

Análise comparativa dos Inquéritos realizados no 1º e 2º Semestre de 2006.

Considerando que:
Universo de 703
Intervalo de confiança 95%
Margem de erro 6,5%
Total da Amostra
172

GAI

DPGOM

DGUOP

16

44

13

Assim, podemos concluir que:
¾

SAAE/GAI – de 36 funcionários afectos, somente 16 responderam ao inquérito. Obtendose assim uma taxa de aderência de 44% e de abstenção de 56%.
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¾

DPGOM – de 44 funcionários afectos, somente 24 responderam ao inquérito. Obtendo-se
assim uma taxa de aderência de 55% e de abstenção de 45%.

¾

DGUOP – de 22 funcionários afectos, somente 13 responderam ao inquérito. Obtendo-se
assim uma taxa de aderência de 59% e de abstenção de 41%.

Para uma melhor análise aos temas foram tidas em consideração algumas questões mais
relevantes:
•

•

•

Ambiente e Relações no Trabalho
o

Relacionamento com os colegas

o

Espírito de equipa;

o

Stress/Pressão no trabalho

Carreira Profissional e Perspectivas para o Futuro
o

Reconhecimento Profissional;

o

Procedimento quanto às promoções internas na CMA;

o

Satisfação relativamente ao salário;

o

Motivação para trabalhar na CMA;

o

Estabilidade no emprego;

o

Forma como encara o futuro enquanto trabalhador da CMA.

Relações com os Superiores Hierárquicos
o

Avaliação do desempenho dos superiores;

o

Relação com os superiores;

o

Liberdade e autonomia para propor melhorias na execução do trabalho aos
superiores;

•

o

Avaliação do trabalho do seu Departamento/Serviço;

o

Avaliação por parte dos superiores;

o

Classificação da avaliação que lhe foi feita.

Segurança e Higiene no Trabalho
o

Avaliação das condições do local de trabalho;

o

Acidente de trabalho;

o

Motivo do acidente de trabalho;

o

Criação de um Gabinete Médico na CMA;

o

Incentivo à prática de estilos de vida saudáveis;

o

Acompanhamento regular da saúde dos funcionários;

o

Opinião sobre a aplicação dos três últimos aspectos;

o

Opinião sobre a forma como são tratados os temas da Segurança e Higiene no
Trabalho.

•

Formação e Acompanhamento Profissional
o

Frequência em acções de formação;
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•

o

Classificação da qualidade da formação;

o

Participação em acções de formação permite.

Factores de Motivação e Desmotivação
o

Factores de motivação;

o

Factores de desmotivação.

Todos estes factores foram considerados relevantes para esta análise dos questionários
realizados aos colaboradores da CMA, verificou-se que os desvios-padrão encontrados na análise
efectuada são significativos, o que demonstra a existência de um consenso relativamente aos
problemas existentes na Câmara Municipal de Aveiro.
É interessante observar que, relativamente à avaliação dos dois questionários (1º e 2º
Semestre de 2006) foram extraídas as seguintes conclusões:
Pontos Fortes
•

Relacionamento com colegas – é um factor estabilizador;

•

Avaliação do desempenho dos superiores e a relação com os mesmos – aumentou
relativamente aos parâmetros mais altos;

•

Avaliação do trabalho do Departamento/Serviço aumentou;

•

Classificação da avaliação que lhe foi feita – aumento relativamente positivo;

•

Avaliação das condições do local de trabalho – apesar de se verificar uma ligeira descida
este grau de satisfação permanece constante;

•

Acidente de trabalho – verificou-se uma descida;

•

Criação de um Gabinete Médico na CMA – medida positiva a adoptar;

•

Incentivo à prática de estilos de vida saudáveis – medida positiva a adoptar;

•

Acompanhamento regular da saúde dos funcionários – medida positiva a adoptar;

•

Aumento de frequência em acções de formação – verificou-se maior adesão

•

Aumento da qualidade e utilidade das acções de formação para o desempenho das suas
funções.

•

Condições do local de trabalho são na sua maioria razoáveis

Pontos Fracos
•

Espírito de equipa – verificou-se uma descida da satisfação e consequentemente o
aumento da insatisfação;

•

Stress / Pressão no trabalho – aumento significativo;

•

Descontentamento quanto ao seu reconhecimento profissional;
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•

Insatisfação relativamente às promoções internas na CMA;

•

Insatisfação ao nível do Salário aumentou significativamente;

•

Diminuiu o nível de segurança relativo à sua estabilidade no emprego;

•

Diminuição da motivação para continuar a trabalhar na CMA;

•

Aumento do pessimismo quanto ao futuro na CMA;

•

Falta de liberdade e autonomia na execução do seu trabalho, traduzindo-se no
descontentamento dos trabalhadores, uma vez que as suas sugestões não foram aceites
e por consequência deixaram de as fazer;

•

Opinião sobre a forma como são tratados os temas da Segurança e Higiene no Trabalho é
significativamente mais negativa;

Acções de Melhoria, decorrentes da análise efectuada
Neste item identificaram-se as áreas que deverão ser objecto de acções de melhoria, que
passará por:
•

Seleccionar as prioridades

•

Para cada prioridade definir responsável para análise e propor acções

•

Definir datas para apresentação de propostas

Estas áreas de actuação estão relacionadas com:
•

Melhorar o Reconhecimento Profissional de cada colaborador,

•

Definir metas / objectivos tendo em vista a politica de promoção profissional e regalias
no contexto de trabalho,

•

Melhoras as medidas relacionadas com a Segurança e Higiene no Trabalho,

•

Melhorar as condições do local de trabalho tanto ao nível de espaço como ao nível de
meios.

•

Melhorar o processo de comunicação ascendente

2.11. Indicadores de Desempenho
Como consequência da análise efectuada aos processos de prestação de serviço do Gabinete de
Atendimento Integrado, no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares e no
Departamento de Planeamento e Gestão de Obras Municipais, foram estabelecidos, para cada
processo, os indicadores de desempenho através dos quais será possível avaliar a actividade
destes departamentos e gabinete.
Assim, para cada indicador, foram definidas as metas a atingir, o que permitirá confrontar os
resultados estabelecidos com os propósitos de cada Departamento ou Gabinete.
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Embora existam ainda poucos resultados, prevê-se que em Junho de 2007 seja possível efectuar
a primeira avaliação e estabelecer as eventuais acções de melhoria.
Para a concretização deste objectivo terá a AIRC de disponibilizar mapas de controlo, no que diz
respeito ao SGD, TAX, SPO e SCE.
Propõe-se que seja constituída uma “task force” para a concretização desta acção, liderada
pelo Gestor da Qualidade e constituída por: Eng.º Rui Branco, Dr.ª Patrícia Melo, Dr.ª Fernanda
Luís, Arqta Sónia Pereira.
De salientar que para a auditoria de concessão seja efectuada nas datas previstas é
indispensável a operacionalização desta acção.
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