
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º110, de 04 de julho de 2019 

 

Reunião de Câmara – 04 de julho de 2019 

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

Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje quinta-feira, dia 04 de julho de 

2019. 

 

1. Requalificação urbana do Bairro da Misericórdia 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da requalificação urbana do Bairro 

da Misericórdia, pelo valor de 111.059,60€ (+ IVA), à empresa Construções Carlos Pinho, Lda.. 

O histórico Bairro apresenta um elevado estado de degradação do seu espaço público, 

nomeadamente, da rede de águas pluviais e o desordenamento das zonas de estacionamento, 

pouco adequado à vivência local. 

A opção de reabilitar o Bairro da Misericórdia faz parte da estratégia política da Câmara 

Municipal de Aveiro de gestão dos espaços urbanos com qualidade permanente, ao nível de todas 

as suas dimensões. 

 

2. Plano de Ação do projeto CLDS 4G – 2019/2021 

O Plano de Ação do projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 4G) para o 

biénio 2019/2021, aprovado em plenário do Conselho Local de Ação Social de Aveiro (CLASA), 

no dia 14 de maio de 2019, e dividido em seis eixos fundamentais, contém operações concertadas 

de combate à exclusão e ação social ao nível da, Infância e Juventude, Idosos, Deficiência, 

Migrações e Minorias Étnicas, Pessoas em situação de Sem Abrigo e Educação, Formação e 

Emprego. 



Neste sentido, o Executivo Municipal tomou conhecimento deste Plano de Ação, que 

integra o programa CLDS 4G, um instrumento de intervenção social e de combate à exclusão, 

promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com vista à promoção 

da coesão social dos Municípios, tendo sido atribuído ao Município de Aveiro um financiamento 

de 675.000,00€ para o desenvolvimento de atividades de ação social. 

Recordamos que a Câmara Municipal de Aveiro já definiu o Centro Social e Paroquial de 

Nossa Senhora de Fátima como Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP), de entre as 

entidades de direito privado sem fins lucrativos que atuem na área do desenvolvimento social, 

tendo sido escolhida igualmente, a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, 

como área geográfica de intervenção, tendo como motivação base a sua afetação pelos incêndios 

de 2017 e o envelhecimento da População. 

 

3. Reabilitação do Mercado de Santiago 

O Executivo Municipal tomou conhecimento da decisão tomada através de despacho do 

Presidente, que adjudicou a prestação de serviços de elaboração do projeto de execução para a 

reabilitação do Mercado de Santiago, pelo valor de 63.000€ (+ IVA), à empresa Vítor Abrantes – 

Consultoria e Projectos de Engenharia, Lda.. 

A decisão de avançar com a recuperação do edifício faz parte da estratégia e opção 

política de valorização dos Mercados Municipais face à degradação e desadequação da 

infraestrutura aos usos existentes  

A área de intervenção refere-se ao edifício, constituído por três pisos, em que a cave 

funciona como estacionamento, o rés-do-chão como venda de frescos em bancas e o 1.º piso 

destinado a lojas. 

De acordo com a estimativa de custo o valor total da intervenção cifra-se em 1,6 milhões 

de euros. 

 

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

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


