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EDITORIAL
Caros(as) Munícipes

Na gestão da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) dedicámos o mês de maio deste ano
às comemorações do Feriado Municipal, com um conjunto de eventos que realizámos
por todo o Município, marcando também o regresso a uma normalidade que, embora
ainda muito condicionada, nos permite realizar ações que não foram possíveis em maio
de 2020.
Nesta edição do Boletim Municipal da CMA tratamos esses eventos com um caderno especial que
sumariza as ações que realizámos.
Na gestão da CMA continuamos com um ritmo intenso e com resultados muito positivos e ao dispor de
Todos, dos quais também damos nota neste Boletim, destacando-se as três frentes principais de atividade:
1. Consolidação da recuperação financeira da CMA, atingindo e ultrapassando o valor de 1,5 no rácio entre
a dívida total e a receita corrente, antecipando em quatro anos a data inicialmente fixada, confirmando a boa
gestão financeira dos últimos sete anos e criando as condições base para reganhar a plena autonomia da
sua gestão em 2021;
2. Desenvolvimento de um elevado valor de investimento, que se materializa com muitos projetos,
concursos e obras por todo o Município, em operações de diferente tipologia e dimensão, com obras que em
número crescente e de forma regular vão sendo colocadas ao serviço dos Cidadãos e das Empresas;
3. Combate à Pandemia da Covid-19, de forma forte e solidária, materializando múltiplas ações e
investimentos que integraram o Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica (PAAASE).
No âmbito do bom trabalho de equipa que temos desenvolvido, assinámos e estamos a executar os
contratos de cooperação institucional e financeira com as Juntas de Freguesia e com as Associações do
Município, como reforço da capacidade de prestarmos serviços de interesse público a todos os Cidadãos e
em todo o Município.
E partilhamos as notícias da Cultura que vamos fazendo e das Festas que vamos realizar, com destaque
para o Festival dos Canais que vamos viver em julho, sempre com todos os cuidados para prosseguirmos
com sucesso o Combate à Pandemia, dando desde já nota que viveremos o Festival Dunas de São Jacinto
em agosto.
Acompanhe a atividade da CMA e partilhe as suas perspetivas, perguntas e propostas, utilizando o site CMA
www.cm-aveiro.pt, a APP e/ou o endereço de email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt.
Venha conhecer o Boletim Municipal de junho de 2021.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
Bem Haja.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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APRESENTAÇÃO

FERRYBOAT
ELÉTRICO

Teve lugar no dia 25 de março nos Estaleiros da
Navaltagus, Seixal, a apresentação pública do novo
projeto de construção do primeiro ferryboat elétrico
100% português. A embarcação, que integrará a
operação Aveirobus, será construída pelo Grupo
ETE para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) num
investimento da Autarquia de 7.326.490,13€.
A sessão de apresentação que contou com a
presença do Presidente da CMA, José Ribau Esteves,
e do Acionista e Administrador do Grupo ETE, Luís
Figueiredo, marcou ainda o início oficial desta parceria
entre as duas entidades que terá um enorme impacto a
nível ambiental e económico na Região de Aveiro.
O novo ferryboat 100% elétrico é a primeira embarcação
com esta característica a ser desenvolvida inteiramente
em Portugal, por marcas nacionais e para servir uma
região portuguesa. Ao assegurar a travessia entre São
Jacinto e o forte da Barra, o novo ferryboat permitirá
a eliminação definitiva das 300 toneladas de CO2
libertadas pelo atual modelo, reduzindo igualmente em
cerca de 30% o consumo energético. Aos baixos níveis
de ruído e ao conforto para os passageiros introduzidos
por esta embarcação alia-se ainda a capacidade
reforçada para o transporte de viaturas
(+ 30%) e de passageiros (+ 90%).
Este projeto pioneiro junta-se a outras iniciativas
sustentáveis de mobilidade levadas a cabo pela CMA,

como a eletrificação dos moliceiros (que vão permitir
uma redução de 400 toneladas de CO2), bem como
os três autocarros 100% elétricos atualmente em
operação no Município, através da Transdev/ Aveirobus
– reforçando o compromisso “We are green” da CMA.
O novo Ferryboat Elétrico constituirá, também, um
elemento relevante de marketing territorial, em especial
dos valores ambientais do Município de Aveiro, de São
Jacinto e da Ria de Aveiro.
Para o Grupo ETE este projeto vem reforçar a sua
aposta em soluções ambientalmente sustentáveis,
bem como destacar as suas fortes competências na
Engenharia e Construção Naval, posicionando-o no
mercado com uma capacidade de resposta maior
a projetos semelhantes no futuro. Em simultâneo,
fomenta a indústria naval portuguesa, elevando-a a
exigentes padrões de qualidade e fiabilidade, no qual o
Grupo se revê.
Com início de construção previsto para o 3.º
trimestre de 2021, o novo ferryboat foi adjudicado ao
agrupamento de empresas Navaltagus e Navalrocha
(Grupo ETE) com um prazo de 18 meses para a sua
conceção e construção.

VISTO AO
CONTRATO PELO
TRIBUNAL DE
CONTAS
O Tribunal de Contas visou o contrato entre
a CMA e o agrupamento de empresas
constituído pela NAVALTAGUS – Reparação
e Construção Naval, S.A. e NAVALROCHA –
Sociedade de Construção e Reparação Navais,
S.A., que permite a conceção e construção do
novo Ferryboat Elétrico.
Depois de se ter ultrapassado o efeito
suspensivo de um processo judicial interposto
por uma empresa concorrente, este foi o
último passo formal do processo que permite
o arranque da execução do projeto (que
tem estudo prévio desenvolvido no âmbito
do concurso) e da construção do Ferryboat
elétrico que vai trabalhar no âmbito da
operação Aveirobus.
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2,1 MILHÕES DE EUROS
EM DELEGAÇÕES
DE COMPETÊNCIAS
A CMA divulgou os valores e tipologias das obras

FREGUESIA DE ESGUEIRA

correspondentes aos Autos de Transferência de

> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 89.790 €

Recursos e aos Contratos Interadministrativos de

> Jardins e espaços verdes | 50.000€

Delegação de Competências entre a CMA e cada uma

UNIÃO DE FREGUESIAS DA GLÓRIA E VERA CRUZ

das dez Juntas de Freguesia para o ano de 2021.

> Jardins e espaços verdes | 9.000€

Para o exercício das competências previstas nestes
Contratos, a CMA vai transferir para as Juntas de
Freguesia uma verba total de 2.100.000€.
A avaliação da execução dos Contratos de Delegação
de Competências será feita mediante a apresentação
pelas Juntas de Freguesia de relatórios mensais de
execução a entregar à Câmara Municipal até ao dia 8
de cada mês.

> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 37.040 €

FREGUESIA DE OLIVEIRINHA
> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 45.080 €
> Jardins e espaços verdes | 9.000€
FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 101.120 €
> Jardins e espaços verdes | 17.500€
FREGUESIA DE SANTA JOANA
> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 60.100 €

O ano de 2021 tem uma nova ordem jurídica para a

> Jardins e espaços verdes | 45.000€

gestão da cooperação técnico-financeira entre a CMA e

FREGUESIA DE SÃO BERNARDO

as Juntas de Freguesia.
De acordo com a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto e com

> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 46.040 €
> Jardins e espaços verdes | 38.000€

o Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, que entrou em

FREGUESIA DE SÃO JACINTO

vigor no Município de Aveiro a 1 de janeiro de 2021, as

> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 35.560 €

competências que se referem de seguida, são próprias
das Juntas de Freguesia, acordando com a Câmara
Municipal as verbas e recursos a transferir para que as
Juntas de Freguesia as executem.
Neste âmbito foram assinados, 10 Autos de
Transferência de Recursos, com os seguintes
montantes:

> Jardins e espaços verdes | 17.500€

No que respeita às competências que a CMA delega
nas Juntas de Freguesia (e que não são competências
próprias das Juntas) respeitantes às áreas de
atividades regulares e de investimentos extraordinários,
apresenta-se, de seguida, e por Junta de Freguesia,
a distribuição das verbas e as tipologias de obras
definidas nos Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências:

FREGUESIA DE ARADAS
> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 65.060 €

FREGUESIA DE ARADAS

> Jardins e espaços verdes | 40.000€

> Pequenas reparações e construção de passeios | 14.500 €
> Qualificação de caminhos rurais | 2.500 €

FREGUESIA DE CACIA

> Manutenção dos parques infantis | 1.200 €

> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 83.270 €

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Jardins e espaços verdes | 27.000€

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 1.000 €
> Manutenção do Polidesportivo do Eucalipto | 1.000 €

FREGUESIA DE EIXO E EIROL
> Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros | 72.540 €
> Jardins e espaços verdes | 15.000€

> Armazém da Junta de Freguesia (em continuidade da cooperação 		
estabelecida nos anos de 2017 a 2020) | 20.000 €
> Parque Intergeracional Quinta do Canha | 35.000 €
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> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Pequenas reparações de passeios | 18.000 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 3.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 30.000 €

> Manutenção de equipamentos desportivos | 3.000 €

> Manutenção de parques infantis | 1.200 €

> Construção do Armazém da Junta de Freguesia | 80.000 €

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Construção do Parque de Merendas de Granja de Cima - Moinhos | 22.500 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 2.000 €

> Construção do Parque infantil e intergeracional de Quintãs | 30.000 €

> Manutenção de polidesportivos | 1.000 €
> Requalificação da Casa Conselheiro Nunes da Silva (em continuidade da

FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

cooperação estabelecida nos anos de 2017 a 2020) | 125.000 €

> Pequenas reparações de passeios | 20.000 €
> Qualificação de caminhos rurais | 35.000 €

FREGUESIA DE EIXO E EIROL

> Manutenção de parques infantis | 1.800 €

> Pequenas reparações de passeios | 18.500 €

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 24.000 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 7.000 €

> Manutenção de parques infantis | 2.400 €

> Manutenção de polidesportivos | 3.000 €

> Manutenção / colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Parque de estacionamento junto ao Cemitério do Viso | 20.000 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 3.000 €

> Execução de balneários no Polidesportivo do Carregal | 42.500 €

> Polidesportivo do Parque Desportivo de Eirol e Polidesportivo do Parque da
Balsa | 2.000 €

FREGUESIA DE SANTA JOANA

> Execução do Lavadouro da Alagoela | 22.000 €

> Pequenas reparações de passeios | 15.000 €

> Requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia | 19.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 2.500 €
> Manutenção de parques infantis | 3.600 €

FREGUESIA DE ESGUEIRA

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Execução e pequenas reparações de passeios | 22.000 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 1.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 5.000 €

> Manutenção dos polidesportivos | 2.000 €

> Manutenção de parques infantis | 4.200 €

> Armazém da Junta de Freguesia (em continuidade da cooperação

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

estabelecida no ano de 2019 e 2020) | 70.000 €

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 1.000 €

> Parque de Merendas e Lazer São Romão | 30.000 €

> Manutenção do Polidesportivo da Quinta da Bela Vista e do Polidesportivo

> Execução de proteções nos parques infantis | 15.000 €

da Quinta do Carramona | 2.000 €
> Construção da Capela Mortuária de Esgueira (em continuidade da

FREGUESIA DE SÃO BERNARDO

cooperação estabelecida no ano de 2019 e 2020) | 65.000 €

> Pequenas reparações de passeios | 9.500 €

> Minicampos de basquetebol e espaço exterior CPE | 23.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 2.500 €

> Parque Infantil de Taboeira | 15.000 €

> Manutenção de parques infantis | 2.400 €
> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 2.000 €

UNIÃO DE FREGUESIAS DA GLÓRIA E VERA CRUZ

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 500 €

> Pequenas reparações de passeios | 10.500 €

> Manutenção do Parque / Polidesportivo de São Bernardo | 1.000 €

> Qualificação e/ou gestão de Sanitários Públicos | 30.000 €

> Execução de espaço verde na Rua dos Canhas do Marco | 20.000 €

> Manutenção de parques infantis | 4.800 €

> Execução do Parque infantil da Quinta da Urbe | 7.000 €

> Manutenção e colocação de placas toponímicas | 3.000 €

> Execução de caminhos interiores e rede de águas pluviais no Cemitério de

> Manutenção de fontes, fontanários e tanques | 500 €

São Bernardo | 12.500 €

> Manutenção de polidesportivos | 4.000 €

> Execução do Parque da Quinta do Peixinho | 9.600 €

> Armazém da Junta de Freguesia | 50.000 €
> Construção de instalações sanitárias no Cemitério Central | 14.000 €

FREGUESIA DE SÃO JACINTO

> Ossário no Cemitério Sul | 9.000 €

> Pequenas reparações de passeios | 8.000 €

> Columbário no Cemitério Sul | 9.000 €

> Qualificação e/ou gestão de Sanitários Públicos | 8.000 €

FREGUESIA DE OLIVEIRINHA

> Manutenção de parques infantis | 1.800 €

> Limpeza anual do areal da praia | 6.000 €
> Pequenas reparações de passeios | 8.500 €

> Manutenção / colocação de placas toponímicas | 2.000 €

> Qualificação de caminhos rurais | 18.750 €

> Manutenção de Fontes, Fontanários e Tanques | 1.000 €

> Manutenção de parques infantis | 1.800 €

> Manutenção de polidesportivos | 2.000 €
> Qualificação do circuito de manutenção - 2.ª fase | 35.000 €
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Pelo balanço muito positivo do
ano de 2020, se faz nota pública

RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTAS 2020

de agradecimento a Todos os que

Câmara alcança rácio de 1,5 entre dívida e receita
Redução de 15,4M€ de dívida Municipal

Privadas, Cidadãos.

deram contributo, Funcionários,
Empresas fornecedoras de bens
e serviços, Entidades Públicas e

Situação Financeira: Câmara
atingiu limite da Dívida sobre a

A vida da CMA tem no ano de

desenvolvimento marcante desde

2020 um marco de excecional

já em 2021.

importância, pelo facto de ter

Em muitas das frentes de trabalho

conseguido alcançar o rácio de

da CMA fizeram-se alterações,

1,5 entre a dívida total e a receita

adaptações, anulações de

corrente, permitindo que, com a

eventos para ajustar a agenda de

formal aprovação do Relatório de

eventos principais, o programa

Gestão e da Conta de Gerência se

de serviços educativos da Cultura

inicie o processo de cessação do

e do Ambiente, e muitas ações

contrato do Programa Municipal

de parceria com as Associações,

de Ajustamento (PAM) entre a

por força da Pandemia. A Feira de

CMA e o Fundo de Apoio Municipal

Março e a Maratona da Europa não

(FAM), reassumindo a CMA a sua

se puderam realizar. O Festival dos

plena gestão autónoma, perdida

Canais e o Festival Dunas de São

há muitos anos.

Jacinto tiveram uma programação

E esse facto é tão mais relevante

adaptada. A Nova Agrovouga

quanto em 2020 a CMA

realizou-se em formato digital.

desenvolveu um grande volume

Uma área com destaque de

de projetos e obras de diferentes

carácter excecional foi a da

tipologias e por todo o Município,

Educação, com o início da

com uma conquista e utilização

execução da Descentralização

record de Fundos Comunitários.

a 1 de setembro de 2020, no

A CMA assumiu o Combate

âmbito de um trabalho de equipa

à Pandemia do Coronavírus /

com o Ministério da Educação e

Covid-19 com toda a intensidade

os Agrupamentos de Escolas do

e determinação, e um volume de

Município de Aveiro, que recebe um

investimento de cerca de 5 milhões

balanço muito positivo aos seus

de euros, operação enquadrada

primeiros quatro meses de gestão.

no Programa de Ação de Apoio

No ano de 2020 prosseguiu-se a

à Atividade Social e Económica

implementação de elevados níveis

da Câmara Municipal de Aveiro /

de exigência e qualidade na gestão

Operação Anti-Covid19 (PAAASE).

da CMA e da AveiroExpo, sempre

Estes três factos principais e

com o sentido e a consequência da

muitos outros de menor relevância,

boa relação entre o cumprimento

mas de grande importância,

dos compromissos assumidos

determinam que o balanço da

com os Cidadãos, a ambição de

atividade da CMA em 2020

fazer mais e melhor e a necessária

seja muito positivo. Acresce a

sustentabilidade financeira dos

circunstância de muitas as ações

investimentos e da gestão global

terem carácter plurianual, com

da CMA.

Receita em 2020
A execução financeira da despesa
foi de 69.136.220€ e a da receita
foi de 121.136.020€, com um
resultado operacional positivo de
€ 18.686.119. A redução da dívida
total foi de cerca de 15.400.000€,
o que representa uma redução
de 16,36% face ao ano transato
(2019), fixando a dívida do
Universo Municipal no valor global
de 78,8 M€.
Tendo em consideração o valor da
média da receita corrente líquida
dos três exercícios anteriores,
fixado em € 56.469.810 e o valor
da dívida total relevante indicada,
foi possível alcançar no presente
exercício económico um rácio de
1,40, atingindo-se formalmente o
rácio de 1,5 da Dívida Total sobre
a Receita Corrente, inicialmente
previsto em PAM para 2024, a 31
de dezembro de 2020.
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Foi, assim possível, em sete anos
recuperar financeiramente e de
forma notável a CMA, de um rácio
de 3,4 registado em 2013 para
1,4 em 2020, posicionando o
Município de Aveiro dentro do valor
definido por Lei como de equilíbrio
financeiro do Município.
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3) Escola de Verdemilho;

manteve-se uma determinada

4) USF de Oliveirinha;

aposta na sua capacitação, com

5) Largo das Cinco Bicas;

mais e melhor trabalho, cumprindo

6) Ciclovia entre a UA e a Estação CP;

o compromisso assumido com

7) Qualificação da Rua do Gravito

os Cidadãos, gerindo com rigor,

e Rua de Sá;

seriedade e transparência.

8) Skate Parque.
c) Obras em curso:
1) Escolas de 1º Ciclo e Jardim de
Infância da Quintã do Loureiro e

A CMA continuou a honrar todos

Póvoa do Paço;

os seus compromissos com

2) Qualificação de Habitação

fornecedores de bens e serviços,

Social no Bairro de Santiago e nos

a prestar serviços públicos com

Bairros de São Jacinto, Eirol e

bom nível, e a executar projetos

Quintãs;

e obras comparticipadas e não

3) Antiga Estação da CP;

comparticipadas pelos Fundos

4) Rua da Pêga;

Comunitários do Portugal 2020

5) Qualificação da Avenida

FAM REDUZ TAXA
DE JURO E PERMITE
POUPANÇA DE 4,2M€

e pela iniciativa da Comissão

Lourenço Peixinho;

Europeia Urban Inovative

6) Qualificação da Avenida Europa

Foi aprovada a redução da taxa de

Action (UIA), mantendo o

no troço urbano de Cacia;

devido cumprimento da Lei dos

7) Complexo de Campos de Treino

Compromissos e dos pagamentos

do EMA.

em atraso (iniciado em abril de
2017).

d) Obras adjudicadas:

Investimento em Obras

1) Novo Ferryboat elétrico;

Ao nível do investimento,

2) Escola de 1º Ciclo e Jardim de

destaque para os projetos e

Infância de Azurva;

obras desenvolvidos, assim como

3) USF de Eixo;

concursos em curso de muitas

4) Qualificação do Centro Histórico

operações, a maioria das quais

de Esgueira.

cofinanciadas pelo Portugal 2020
(referindo-se o ponto de situação

Prosseguimos o desenvolvimento

a 31 de dezembro de 2020),

de muito e bom trabalho ao nível

referenciando-se expressamente

das várias Parcerias com Entidades

algumas delas:

Públicas e Privadas, com projetos
à escala Municipal, Regional,

a) Obras terminadas e inauguradas:

Nacional e Europeia, desenvolvendo
no âmbito da Comunidade

1) Edifício Fernando Távora.

Intermunicipal da Região de Aveiro,
um trabalho com consistência

b) Obras terminadas:

relevante de preparação da
conquista de Fundos Comunitários

1) Qualificação da Rua Direita

do Plano de Recuperação e

de Verba;

Resiliência e do Quadro Financeiro

2) Escola Básica nº 2 do 1º Ciclo de

Plurianual 2021/2027.

São Bernardo;

Na gestão da CMA em 2020

juro do empréstimo do Fundo de
Apoio Municipal (FAM), de
1,75% para 0,95%, o que vai
permitir uma poupança financeira
à CMA de cerca de 258.000€ no
2.º semestre de 2021, de cerca
de 488.000€ no ano de 2022 e
de cerca de 4.200.000€ no total
da vigência do contrato (mais 16
anos).
A decisão da Direção Executiva
do FAM surgiu de uma solicitação
da CMA de aplicação de uma
cláusula do contrato que permite
a alteração da taxa de juro após
quatro anos de vigência do
empréstimo (o que aconteceu
a 27 de janeiro de 2021) e
enquadra-se no cumprimento
absoluto do PAM com nota muito
positiva, e do pleno cumprimento
pela CMA do pagamento de juros
e amortizações do empréstimo
do FAM, assim como das
atuais condições financeiras do
mercado.
O Tribunal de Contas já emitiu
visto a esta adenda ao contrato.

[10]
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de Aveiro – Bombeiros Velhos de Aveiro, num balanço
sobre o Protocolo de 2020, agradeceu “o facto
do Protocolo ter sido pago na íntegra e nas datas
previstas”, sendo que “isso muito nos ajudou a honrar
os nossos compromissos financeiros e a manter a
nossa operacionalidade”. Para os Bombeiros Velhos
o memorando de 2021 mantém o seu carácter de

ASSINADOS
PROTOCOLOS COM OS
BOMBEIROS NO VALOR
DE 348.000€

importância e “vai permitir, mais uma vez, ter os nossos
compromissos em dia e estarmos sempre presentes
para aquilo que a Câmara e a População necessitar”,
concluiu.
Ato voluntário da Câmara e parceria com nota de
excelência
Este é um ato voluntário que se pratica, pois, a Câmara
não tem obrigação de financiar Corporações privadas

A 26 de março teve lugar a Assinatura dos Protocolos
entre a CMA e as duas Associações Humanitárias de
Bombeiros do Município que correspondeu a um valor
global de apoio de 348.000€.
Na sessão estiveram presentes o Presidente da CMA,
José Ribau Esteves, o Vice-Presidente da CMA, Jorge

e que se faz por dois motivos muito simples: primeiro
porque a Câmara de Aveiro considera que este
investimento é muito importante para os Cidadãos e
segundo porque as duas Corporações de Bombeiros
consideram que este é um apoio muito importante para
o serviço que prestam aos nossos Cidadãos.

Ratola, bem como os Presidentes dos Bombeiros
Novos, Carlos Albuquerque Pinto, e dos Bombeiros
Velhos, José Augusto Ferreira.
O Protocolo de Colaboração entre a CMA e a
Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme
Gomes Fernandes – Bombeiros Novos de Aveiro
permite o apoio e a comparticipação financeira da
CMA, correspondente ao ano de 2021, no valor global
de 182.104,83 € (inclui financiamento à delegação de
São Jacinto).
Já o Protocolo de Colaboração entre a CMA e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Aveiro – Bombeiros Velhos de Aveiro permite o apoio e
a comparticipação financeira da CMA, correspondente
ao ano de 2021, no valor global de 165.895,17€.
Agradecimento e sentido de missão
No discurso que precedeu à assinatura dos Protocolos,
o Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros
Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros Novos
de Aveiro, apresentou a sua “gratidão pela ajuda que
este Protocolo com a CMA encerra”, agradecendo ao
Presidente a “amabilidade para com os Bombeiros
Novos”, garantindo que esta Associação Humanitária
“não deixará de cumprir as suas tarefas e missão” para
com o Município e os Cidadãos.
Por seu lado, José Augusto Ferreira, Presidente da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

APOIO AOS CLUBES
DE NATAÇÃO
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO
ÀS ASSOCIAÇÕES
A CMA comparticipou as despesas relativas ao
aquecimento da Piscina, no valor de 14.200€. Trata-se
de uma medida enquadrada no contrato-programa de
desenvolvimento desportivo com o Clube dos Galitos.
Integrado no Programa Municipal de Apoio às
Associações, este apoio excecional reveste-se
de especial importância para o desenvolvimento
desportivo dos atletas de competição da modalidade
de natação, sendo mais um contributo para que
o Galitos e o Sporting de Aveiro (este na natação
adaptada) prossigam a sua atividade com as
necessárias condições de treino dos nadadores e dos
treinadores.
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passando de 797.237€ em 2020, para 848.896€ em
2021 e também em número de instituições apoiadas
de mais quatro, para um total de 42 associações (38
em 2020).
O Presidente da CMA, Ribau Esteves, enalteceu “a
decisão das Associações de continuar a apostar no
investimento, pelo contributo que dá para a melhoria
da qualidade dos serviços prestados e pelo efeito
indutor da atividade económica, tão necessário neste
tempo que atravessamos”, destacou. Dos 848.896€
de apoio financeiro atribuídos pela CMA, 777.094€
correspondem a investimento em projetos, obras e
equipamentos de tipologia diversa, bem como em
apoio extraordinário de combate à Pandemia.
Relativamente ao setor cultural, o aumento de apoio
financeiro e de número de grupos culturais é ainda
mais notório, ou seja, em termos nominais a CMA
apoiou 38 Associações, mais seis que em 2020 e
aumentou o apoio financeiro em 23%, passando de
142.400€ em 2020, para 175.790€ em 2021.
As Associações da área da Cidadania e Escutismo
mantiveram a tendência, com 15 Instituições apoiadas,

AUMENTO DE 17% NO
APOIO FINANCEIRO
ÀS ASSOCIAÇÕES DO
MUNICÍPIO EM 2021

mais três que em 2020 e com um aumento significativo
dos apoios financeiros. Foram assim transferidos para
estas Associações 100.900€, mais 75.750€ que em
2020 (25.150€).
Estão, assim, criadas as condições necessárias para
que a opção política assumida no atual mandato, de
apoiar financeiramente as Associações do Município
continue a sua execução, com o cumprimento em
absoluto dos contratos assinados, sublinhado pela

1.125.586€ distribuídos por 95

opção prioritária da CMA no presente ano de 2021, de
Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, em

Associações de todo o Município nas

todas as suas frentes, tal como aconteceu em 2020.

áreas da Ação Social, Cultura e Cidadania

A aposta da CMA no continuado e crescente
fortalecimento do Movimento Associativo Municipal
destaca-se também pela sua importante relevância

Em maio passado e em três sessões públicas distintas

social, económica e política, e de uma forma

a CMA assinou os Contratos-Programa e Protocolos

proporcional à atividade de cada uma das Associações,

de Cooperação Financeira do Programa Municipal

cuidando de uma relação equilibrada em todo o

de Apoio às Associações (PMAA) 2021, com as

Município e com todas as Associações.

Associações da área da Ação Social, Cultura e da
Cidadania e Escutismo.
O PMAA 2021 chegou a 95 Associações das três áreas,
no valor global de 1.125.586€, o que se traduz num
aumento de mais 17 % de apoio financeiro (964.787€ em
2020) e de mais 13 Associações (82 em 2020).
Em termos de áreas, sublinha-se o aumento do apoio
às Associações da área Social para as 38 Associações
da área Social, com mais 6% de ajuda monetária,

[12]
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Requalificaçãodo Barreiro da Fábrica Jerónimo
Pereira Campos
Na sequência da abertura da revisão do PP do
Centro, foi já preparado o estudo prévio do projeto

PLANEAMENTO
EM AVEIRO
ORDENAMENTO DO TERRRITÓRIO
E PP CENTRO
Depois de aprovado o Relatório sobre o Estado de
Ordenamento do Território do Município de Aveiro
(REOT), o mesmo esteve em período de Discussão
Pública até 14 de maio, seguindo-se a necessária
discussão em sede da Assembleia Municipal.
Este relatório traduz a avaliação que a CMA realiza
permanentemente sobre a concretização da sua
política de ordenamento do território e urbanismo, bem
como as dinâmicas sociodemográficas e económicas
do Município.
Destaque também para a análise que é feita ao nível
de execução do plano de investimentos definido no
PDM (a 10 anos) que apresenta um elevado nível de
desenvolvimento no que respeita à sua execução.
Participação pública do PP Centro
Também esteve em participação pública a revisão
do Plano de Pormenor (PP) do Centro (zona da Fonte
Nova).
O desenvolvimento urbano do da zona de incidência do
PP do Centro, o Cais da Fonte Nova e sua envolvente
são uma operação que recebe um balanço muito
positivo, existindo, no entanto, várias disfunções a
tratar em várias zonas deste PP, quer no que respeita
aos espaços privados quer no que respeita aos
espaços públicos, que se quer resolver com este
processo de Revisão do PP do Centro, que foi definido
realizar no quadro da vigência do novo PDM.

de requalificação paisagística do Barreiro da Fábrica
Jerónimo Pereira Campos, que faz parte integrante do
Plano e que se situa no terreno contíguo ao parque de
estacionamento provisório em frente ao hotel Meliá Ria.
Assim, a CMA decidiu que os seus lotes localizados
nesta área do PP do Centro não deveriam ser ocupados
com mais construção, mas sim servir um propósito
coletivo, permitindo a criação do Centro Interpretativo
do Barreiro, tirando partido das valências naturais
e patrimoniais do lugar, funcionando em simbiose
com o espaço envolvente, fazendo um adequado
enquadramento paisagístico e de valorização ambiental
da área, colocando esta ideia em discussão também no
âmbito do processo de Revisão do PP do Centro.

AMPLIAÇÃO DO
PARQUE DE FEIRAS
E EXPOSIÇÕES
Como contributo para o cumprimento do objetivo da
CMA de ampliar o Parque de Feiras e Exposições de
Aveiro e de criar uma via de cintura ao Parque, nos
termos do que está definido no Estudo Urbanístico do
Parque de Feiras em vigor desde dezembro de 2019,
a CMA vai adquirir dois terrenos com a área total de
6.995,90 m2, na Avenida D. Manuel Almeida Trindade, à
Caixa Económica Montepio Geral pelo valor de 98.350€.
Estas aquisições são essenciais para a construção da
Via de Cintura do Parque de Feiras e Exposições e para
a sua ligação à Rua D. Manuel de Almeida Trindade.
De acordo com o que está definido no PDM e no Estudo
Urbanístico do Parque de Feiras, a estrutura será
aumentada com a integração de um Pavilhão Multiusos
e uma alteração profunda da sua servidão rodoviária.
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o Presidente da Infraestruturas de Portugal, que teve
o seu início a 21 de fevereiro de 2020 e que culmina
agora, um ano depois, com a boa nova do início do
projeto do eixo rodoviário, assumindo as Câmaras
Municipais de Aveiro e de Águeda a sua titularidade,
iniciando-se de imediato os atos preparatórios para
lançar o concurso público para a contratação de
projetista.

ACORDO
NOVO EIXO
RODOVIÁRIO
AVEIRO-ÁGUEDA
No passado dia 4 de março foi aprovado o Acordo
de Colaboração entre a CMA, a Câmara Municipal
de Águeda e a Infraestruturas de Portugal (IP) para
a elaboração do projeto e obra do eixo rodoviário
Aveiro - Águeda.
O projeto, que terá um custo estimado de 2,2 milhões
de euros, será financiado a 85% pela IP, com a liderança
da CM Aveiro e a CM Águeda.
Nos considerandos deste Acordo de Colaboração

REDUÇÃO
TARIFÁRIA
PARA 2021

está referida a possibilidade de financiamento
deste investimento (projeto e obra) pelo Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) a 100%, o que

Está aprovado o financiamento pela CMA ao operador

está definido na proposta de PRR apresentada pelo

ETAC / Transdev / AveiroBus, no valor de 82.441,81€,

Governo, mas que carece de confirmação na sua

de acordo com o previsto no Programa de Redução

versão definitiva e formal.

Tarifária (PART) para 2021. Recordando que a CMA

O acordo foi atingido na última reunião de 10 de

assume as suas responsabilidades como Autoridade

fevereiro de 2021, entre os Presidentes da IP e das

de Transportes, este montante corresponde a 20% do

duas Câmaras Municipais, sendo esta uma via muito

valor total de financiamento do operador (494.650,88€),

importante para os dois Municípios de Aveiro e Águeda,

sendo que o Fundo Ambiental suporta 412.209,06€.

e para a Região de Aveiro, nomeadamente em termos

Os pagamentos serão feitos mensalmente, com

ambientais, de redução de custos e de tempos de

avaliações trimestrais, de acordo com a evolução da

deslocação para cidadãos e empresas, bem como para

Pandemia de Covid-19 e os resultados da operação de

o aumento da segurança rodoviária nas áreas urbanas

transportes públicos.

atravessadas pela antiga EN 230, e de promoção do

Foi, ainda, aprovada uma adenda ao acordo de gestão

desenvolvimento urbano e empresarial.

da AveiroBus, formalizado em dezembro de 2020 entre

Este Acordo é o corolário de um processo de

a CMA e a ETAC / Transdev, assim como o fecho das

negociação com o Governo e a IP, nomeadamente

contas de 2020.

com o Ministro das Infraestruturas e Habitação e com
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CMA DEFENDE
PRIORIDADE
DE NOVO ACESSO
A NORTE
2ª CÉLULA NO UTMB DE EIROL
No âmbito da consulta pública sobre o licenciamento
de uma segunda célula de resíduos urbanos no
aterro sanitário do Centro Integrado de Tratamento e
Valorização (CITVRSU) de Eirol, que tem a gestão da
ERSUC, mais conhecido por Unidade de Tratamento
Mecânico Biológico (UTMB), a CMA enviou o seu
parecer à Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
alertando para alguns aspetos que são necessários
cuidar no licenciamento e na exploração desta segunda
célula, e na gestão global desta UTMB, sendo que esta
segunda célula está prevista no plano inicial da UTMB.

Prioridade à construção de Nova Via de Acesso a

É, por isso, importante ter presente as razões que

Norte

aceleraram o processo de enchimento da primeira

Um último aspeto que tem de ser desenvolvido nesta

célula e, desse modo, incluir neste processo de

fase, dado que não foi tratado de início antes da

licenciamento, e em linha com as novas diretrizes

entrada em funcionamento do UTMB de Aveiro, como

e objetivos nacionais em matéria de redução

devia ter sido, e que se reputa de muito importante para

de encaminhamento de resíduos para aterro, a

a devida sustentabilidade total do funcionamento do

obrigatoriedade de serem definidas as medidas

UTMB, é o acesso rodoviário não urbano a norte (ao

necessárias que permitam concretizar a valorização

contrário do que aconteceu, e bem, com a construção

dos bioresíduos, a valorização multimaterial

do acesso rodoviário não urbano a sul), terminando

privilegiando a separação na origem e otimização

com o calvário das populações que vivem diariamente

da unidade de triagem, reduzindo a quantidade

com a circulação de camiões pesados “do lixo” a

de rejeitados que não seguem para a cadeia de

circular por vias urbanas sem condições de acolher

valorização.

esse tráfego.
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CMA QUALIFICA 15 KM
DE ARRUAMENTOS POR
TODO O MUNICÍPIO
Equipa de Serviços Urbanos
A CMA tem em curso por administração direta,
através da Equipa Técnica dos Serviços Urbanos,
a pavimentação de vários arruamentos por todo
o Município, sendo que, até ao momento, foram já
pavimentadas 15 rodovias, numa extensão global de 15
km requalificados e a utilização de 2536 toneladas de
betuminoso utilizado, e que aqui se referenciamos:
> Rua das Alminhas, Cacia;
> Travessas (2) à Rua 25 de Abril, Cacia;
> Travessa do Cabeço e envolvente à Estação da CP,
Sarrazola;
> Rua dos Pereiras, Sarrazola;
> Travessa do Chão do Correia, Esgueira;
> Rua do Passadouro, Eixo;
> Rua das Eiras, Eixo;
> Rua dos Outeiros, Horta;
> Rua Justa Ferreira Dias, Oliveirinha;
> Rua Fonte das Hortas, Mamodeiro;
> Rua de Aveiro, Mamodeiro;
> Rua Antero Santos, Nossa Senhora de Fátima;
> Rua de São Paio, Requeixo;
> Estacionamento da Rua Padre Pascoal, São Bernardo.
As empreitadas estão a ser realizadas por uma Equipa
de Funcionários da CMA e com equipamento próprio
da CMA para pavimentação de rodovias, adquirido em
2015, num investimento de cerca de 300.000€.

[16]
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QUALIFICAÇÃO
DA RUA DE ÁGUEDA
Estão em curso os trabalhos de qualificação e arranjos
urbanísticos na Rua de Águeda, depois da necessária
qualificação do seu parque arbóreo, decorre agora
a qualificação do arruamento, em execução pela
empresa Rosas Construtores, S.A., num investimento
da CMA de 355.345,18€, para qualificação de mais 10
arruamentos em toda a Cidade.
Neste lote está também incluída a recuperação dos
estacionamentos, passeios e rodovias, tal como a
qualificação das infraestruturas de águas pluviais, nas
zonas que se justificaram junto ao Hotel Afonso V e na
Rua Eng. Oudinot.

RECUPERAÇÃO
DECKS E
TRAPICHES
NOS CANAIS
DA CIDADE

Dando seguimento ao compromisso assumido de
reabilitar as infraestruturas existentes nos canais
urbanos da Ria de Aveiro, está em curso uma nova
empreitada de recuperação de “decks” e trapiches
no Canal de São Roque, pelo valor de 158.390,64€, à
empresa Framegas & Santos, Lda..
Após a recuperação destas infraestruturas na
envolvente ao Hotel Meliã, restantes cais flutuantes da
Fonte Nova, Rossio, Canal dos Botirões e substituição
integral do cais do Ecomuseu da Marinha da
Troncalhada, a CMA avança, tal como planeado, para
a recuperação de estruturas onde apenas atracam
embarcações particulares.
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de euros, a CMA vai candidatar esse investimento ao
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que poderá
financiar a obra a 100%.
A CMA pretende concretizar na AAE – Aveiro Norte uma
solução integrada que permita requalificar esta parte
do território do Município, melhorando as condições
e qualidade dos espaços como fator de atração para
instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo
tempo que se investe na qualidade ambiental e
renovação paisagística com a integração como grande
espaço verde dessa AAE da área do antigo Aterro
Sanitário de Taboeira.

CONCLUÍDA
A ROTUNDA
DO SOLAR
DAS ESTÁTUAS
Está concluída a nova rotunda na Avenida Europa, junto
ao Restaurante “Solar das Estátuas”, um investimento
de 411.314,53€ da CMA, executada pela empresa Rosas
Construtores S.A..
Em causa esteve a necessidade de resolver um dos
pontos negros da rede viária Municipal, garantindo
a boa sustentabilidade das acessibilidades à Área
de Atividades Económicas – Aveiro Norte, à Avenida
Europa e ao centro de Esgueira, bem como assegurar
o reordenamento e a segurança do tráfego rodoviário e
de peões.

CÂMARA
CANDIDATA
AO PRR AMPLIAÇÃO DA
AAE - AVEIRO NORTE

QUALIFICAÇÃO
DA RUA DOS
ERVIDEIROS
Está em plena execução a obra de qualificação da Rua
dos Ervideiros. Uma empreitada com um investimento
da CMA no valor de 1.417.990,10 €, a ser executada
pela empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A. e que inclui
também a qualificação da Rua da Boavista e Rua da
Carreira Branca.
Sublinha-se a importância desta empreitada,
considerando que a referida Rua dos Ervideiros se

A CMA tem em fase final de projeto a ampliação da

situa entre núcleos periurbanos a nascente da Cidade e

Área de Atividades Económicas (AAE) - Aveiro Norte

funciona como o único eixo Norte-Sul que liga os dois

(Zona Industrial de Taboeira), no âmbito da sua aposta

polos consolidados.

estratégica definida no novo Plano Diretor Municipal
(PDM), de ampliação, estruturação e qualificação das
três principais AAE’s do Município de Aveiro (inclui a
AAE-Centro, Eixo/Oliveirinha e a AAE-Sul, Mamodeiro).
Perspetivando-se que a ampliação da AAE-Aveiro Norte
assuma um investimento total de cerca de 16 milhões
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Castro Matoso e a Rua São Sebastião na proximidade
ao Largo Luís de Camões (Largo das 5 Bicas). Um
investimento de 274.359,37€ da CMA, em execução
pela empresa Paviazeméis – Pavimentações de
Azeméis, Lda..
Nesta intervenção está a ser criada uma nova bolsa de
estacionamento para 77 viaturas (na qual se inclui seis
lugares de estacionamento de viaturas elétricas), 11
lugares para motociclos e 12 lugares para bicicletas.
Situado numa zona central da Cidade de Aveiro, este
novo arruamento complementa a valorização do

PAINÉIS AZULEJARES
TÚNEL DE ESGUEIRA

espaço público realizada no Largo das “5 Bicas” (Largo
Luís de Camões).

A CMA realizou uma operação de estabilização e
proteção dos painéis azulejares do Túnel de Esgueira,
da autoria de Vasco Branco, tendo em vista a sua obra
de restauro que irá acontecer no âmbito da empreitada
de construção da nova rotunda na Rua de Viseu. O
mural integra vários painéis figurativos, intercalados,
em altos e baixos relevos, que retratam figuras e
profissões características da Região.
A conservação do património existente no viaduto faz
parte do planeamento de obras que a CMA tem prevista
para o local com a construção de uma nova rotunda
a nascente do supracitado túnel, na Rua de Viseu
(já adjudicada) e a uma segunda rotunda, a poente,
no cruzamento com a Rua Senhor dos Milagres e a
Avenida da Força Aérea (em fase de projeto).

CONCLUÍDA
A OBRA DA IGREJA
DAS CARMELITAS
Está concluída a obra de reabilitação da Igreja das
Carmelitas, um investimento da CMA de 102.862,46€,
que incidiu, essencialmente, sobre a resolução de
patologias associadas à humidade, a reparação das
paredes interiores e o tratamento e recuperação dos

CONSTRUÇÃO
RUA 4.ª COMPANHIA DE
CAÇADORES ESPECIAIS
Prossegue a obra de construção da Rua 4.ª Companhia
de Caçadores Especiais que faz a ligação entre a Rua

pavimentos em madeira, bem como das pedras da
fachada.
A empreitada teve a execução da empresa Lusocol –
Sociedade Lusa de Construções, Lda, e aconteceu no
seguimento do Protocolo de Colaboração assinado
entre a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC),
a CMA e a Paróquia da Glória, com o objetivo proceder
à sua abertura ao público após estes trabalhos de
recuperação.
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Praia e a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.
A obra, a cargo da empresa Empreitivaf – Construções,
Lda., teve o valor de 129.687,78€.
Com esta obra o investimento aumenta para 40 km a
extensão global de ciclovias no Município, sendo que
esta via terá a extensão aproximada de 2,5 km.
Na via foram criados sentidos únicos na Avenida
Riamar (nascente > poente), na Rua Dunas de São
Jacinto (norte > sul) e nas Rua do Emigrante e Avenida
Almirante Gago Coutinho (poente > nascente).
Foram também executados trabalhos de

RUA CAPITÃO LEBRE

repavimentação, qualificação de passeios, sinalização
horizontal e vertical, além de trabalhos urbanísticos que
se revelem necessários.

Decorre a bom ritmo a obra de requalificação da Rua
Capitão Lebre, no troço entre a rotunda Eça de Queirós
(rotunda do Botafogo) e o centro de Verdemilho. Tratase de um investimento da CMA no valor de 310.347,58€
em execução pela empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A..
Com o objetivo de dar primazia aos peões, o projeto
prevê o aumento da qualidade do espaço público:
os passeios serão alargados pontualmente e serão
marcadas áreas de proteção para o circuito pedonal
em toda a extensão da intervenção. As passadeiras
e cruzamentos principais serão elevados reforçando
a ideia de microcentros com maior movimento e
urbanidade, e servindo de elementos de redução de
velocidade. As infraestruturas de águas pluviais serão
redimensionadas e renovadas.

REABILITAÇÃO
DA ESTRADA DE
SÃO BERNARDO
Está a decorrer a obra de reabilitação da Estrada de São
Bernardo, no seu troço mais a Norte, entre a rotunda na
Avenida Europa (junto ao Pingo Doce) e o cruzamento
com a Rua de Santa Eufémia, representando um
novo investimento da CMA no valor de 445.200€,

CONCLUÍDA
A VIA CICLÁVEL
EM SÃO JACINTO
A nova via ciclável na área urbana de São Jacinto foi
concluída. Fará a ligação entre o Cais do Ferryboat, a

executado pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e
Terraplanagens, Lda.
A opção da CMA de avançar para a reabilitação deste
troço visa, essencialmente, o facto de se tratar de
um importante eixo de ligação à Cidade consolidada,
que necessita de ver renovada a sua pavimentação e
espaço público.
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Souto, no sentido “Rotunda das Pontes” –» Estação
da CP, ativando os dois sentidos de trânsito na Rua
Eng.º Silvério Pereira da Silva (onde se localiza a Casa
Municipal da Cidadania) servindo este arruamento de
alternativa ao acesso envolvente ao Mercado Manuel
Firmino.
Com os trabalhos a aproximarem-se do fim na Fase
1, já é possível observar a valorização da estátua ao
Soldado Desconhecido, com o seu reposicionamento,
a ampliação do espaço público pedonal, a redução
do espaço para a circulação automóvel que será
complementado com a diminuição da velocidade
permitida para 30 km/h. Os trabalhos da Fase 8, junto
à Estação da CP, já se encontram concluídos, depois
de executadas as pinturas de sinalização horizontal.

RETOMA
DO TRÂNSITO
NA ZONA DA
“AVENIDA-PRAÇA”

Ao nível das redes de infraestruturas iniciou-se a
construção da nova rede de drenagem de águas
pluviais, eliminaram-se ligações ilegais (e antigas) de
esgotos à rede de águas pluviais com descarga na Ria,
foram removidas condutas de distribuição de água em

No passado dia 28 de abril, a CMA reabriu ao trânsito

fibrocimento, numa extensão de cerca de 400 metros,

automóvel a zona da “Avenida-Praça” (entre a

procedendo-se à sua substituição e deu-se início à

“Rotunda das Pontes” e o edifício do antigo Banco de

colocação do novo sistema de iluminação pública.

Portugal) no sentido Estação da CP –» “Rotunda das

Foram ainda realizadas intervenções pontuais na rede

Pontes” permitindo também a circulação no acesso

de gás.

à Avenida Dr. Lourenço Peixinho através da Rua

Nesta primeira fase, a CMA decidiu transplantar todas

Conselheiro Luís Magalhães.

as árvores que necessitavam de ser deslocalizadas,

Ao mesmo tempo foi implementada a primeira rotunda

dado ser a época do ano mais favorável para estas

provisória no cruzamento da Rua Eng.º Oudinot com

operações. As replantações aconteceram para vários

a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, ativando os dois

espaços verdes do Município, como é o Parque da

sentidos de trânsito na Rua Eng.º Oudinot, facilitando

Cidade de Aveiro (desde a Baixa de Santo António ao

os fluxos viários na Cidade criando uma nova

Parque dos Amores) ou o novo Parque Aventura, em

capacidade de atravessamento.

Esgueira. Com a qualificação deste espaço central da

Com a reabertura do trânsito na zona da “Avenida-

Cidade, a Avenida passará a ter 144 árvores, mais 75

Praça” e a criação da rotunda provisória no cruzamento

do que as 69 que tinha no início da obra.

com a Rua Eng.º Oudinot, a Fase 2 (em obra)

A obra de requalificação urbana da Avenida Dr.

estendeu-se até ao cruzamento com a Rua Dr. Alberto

Lourenço Peixinho é um investimento da CMA de

boletim municipal aveiro

Manuel Francisco de Almeida, S.A., registando um bom

E AINDA...

exercício de execução e compatibilização com a vida

OBRAS EM CURSO

4.207.972,41€, que está a ser executado pela empresa

da Avenida, reiterando por esta via o agradecimento

[21]

pelo contributo e a reiterada solicitação à compreensão

> Construção de nova Rotunda na Rua de Viseu

de todos.

> Construção do novo Complexo de Treinos junto ao Estádio
Municipal de Aveiro / Mário Duarte
> Construção dos muros de suporte no talude do PP do Centro
> Loteamento da Avenida Fausto Ferreira
> Qualificação da envolvente à Escola de São Bernardo
> Qualificação da Estrada Dique
> Qualificação de 43 arruamentos em Aradas, Esgueira e
Santa Joana
> Reabilitação da Antiga Estação da CP
> Reabilitação da Capela da Patela
> Reabilitação da passagem hidráulica junto ao Pavilhão do
Bonsucesso
> Reabilitação das Habitações Sociais em Eirol e Quintãs
> Reabilitação e Ampliação da Escola Básica da Póvoa do
Paço
> Reabilitação e Ampliação da Escola Básica da Quintã do
Loureiro
> Reabilitação e Ampliação da Escola Básica de Azurva

ECOCENTRO
MUNICIPAL
ENTROU EM OBRA

> Renovação do Teatro Aveirense

Já começou a construção do Ecocentro Municipal

> Substituição de fibrocimento nas coberturas das Escolas

de Aveiro na Área de Atividades Económicas Aveiro
Norte – Zona Industrial de Taboeira, junto aos Serviços
Urbanos da Câmara Municipal de Aveiro e ao futuro
Pólo do Canil Intermunicipal, num investimento de
553.524,34€, em execução pela empresa Arouconstrói,
Engenharia e Construções, S.A..
O Ecocentro Municipal servirá para receber
contentores de grandes dimensões, destinados a
acolher, separadamente, materiais diversos que
serão posteriormente encaminhados para empresas
de valorização e tratamento de Resíduos Sólidos e
Urbanos, tendo em vista a sua reciclagem.
Esta é uma obra que vai dar um relevante contributo
ao nível da qualidade ambiental do Município,
nomeadamente pelo contínuo crescimento
da qualidade da gestão dos resíduos urbanos,
nomeadamente no que respeita à recolha seletiva e
à reciclagem, com a fundamental participação dos
Cidadãos.

> Requalificação da Avenida Europa – troço urbano de Cacia
> Requalificação da Rua da Pega
> Requalificação da Rua João Francisco Casal
> Requalificação da USF de Eixo
> Requalificação de Habitação Social no Bairro de Santiago
EB de Aradas, Castro Matoso, Eixo, Rio Novo do Príncipe, Dr.
Jaime Magalhães Lima e Aires Barbosa

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE
> Demolições de construções devolutas propriedade da CMA
> Instalação das novas docas para a nova BUGA
> Pavimentação de 20 arruamentos em Cacia
> Pavimentação de 20 arruamentos em Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz
> Qualificação urbana das rotundas da Avenida Europa
> Reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado
> Requalificação da Rua Guilherme Gomes Fernandes
> Requalificação da Rua Vale Caseiro
> Requalificação do Núcleo Central de Esgueira
> Substituição da rede de água e cozinhas no Bairro de
Santiago

DOIS ANOS
DE SUCESSOS
AVEIRO TECH CITY

Participativo com Ação Direta (OPAD) vai alocar um

Universidade de Harvard

apoio extraordinário aos projetos concorrentes fixando

distinguiu Aveiro com prémio na

O Aveiro Tech City tem neste momento um

área da inovação

o valor de financiamento em 150 mil euros.
investimento global de 9 milhões de euros (M€), em
que 6,1 M€ correspondem ao Aveiro STEAM City,
cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional

Ao longo de dois anos foram mais de duas dezenas

– FEDER, através do programa Urban Innovative

as iniciativas implementadas pelo Aveiro STEAM

Actions em 4,8 M€.

City, parte integrante do Aveiro Tech City, que se
desenvolveram em torno dos eixos Educação,

Universidade de Harvard distingue Aveiro com Prémio

Formação, Tecnologia e Desafios, que orientam a

na área da Inovação

estratégia, ações e objetivos nesta transformação

A forma como o projeto Aveio Tech City conseguiu

digital de Aveiro. Só para a realização das atividades

envolver as pessoas está a ser um dos maiores

Tech Lab, Tech City Bootcamp, Tech City Living Lab

sucessos do programa. Tanto assim é que a

e OPAD, o Município já alocou mais de 1,7 milhões de

Universidade de Harvard distinguiu a Cidade de Aveiro

euros.

e o projeto com o “Prémio Inovação no envolvimento

No eixo da Educação, destacam-se os Tech Labs

comunitário”. O galardão foi atribuído pelo Centro de

cujo objetivo passa por formar jovens para o Futuro

Tecnologia e Empreendedorismo de Harvard na terceira

do Mercado de Trabalho. Na Formação, a criação

edição dos Annual City Innovation and Innovator

de novas oportunidades de carreira está na base do

Awards, prémios estes que distinguem as Cidades pela

Tech City Bootcamp. O Aveiro Tech City Lab integra o

forma como abordam os desafios da inovação urbana,

terceiro eixo, Tecnologia, Serviços e Aplicações, que

inclusão social e transformação tecnológica.

tornou a Cidade no primeiro laboratório vivo de rede

O Presidente da CMA afirmou que “é com uma grande

experimental 5G em Portugal.

satisfação que recebemos esta distinção por parte

O Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD),

de uma das instituições mais reputadas em todo

que convida à participação ativa dos cidadãos, é outro

o mundo. Este prémio traz-nos também a certeza

motivo a destacar, desta vez no eixo Desafios. Com

de que estamos a conseguir posicionar a cidade de

sete projetos apoiados na 1ª edição, o Orçamento

Aveiro na vanguarda do desenvolvimento tecnológico,

disponibilizando projetos que ajudam de facto as

num laboratório tecnológico a céu aberto e

pessoas no seu dia-a-dia, fazendo com que Aveiro seja

implementou o ensino do futuro, disponibilizando,

uma Cidade melhor para viver e para visitar”.

entre várias coisas, a aprendizagem de robótica,

O projeto Aveiro Tech City compreende a necessidade

programação informática ou impressão 3D.

de implementar iniciativas em que os benefícios

Os laboratórios tecnológicos para estudantes (Tech

sejam claros para os cidadãos para que, dessa forma,

Labs), em parceria com a Universidade Aveiro, já

se consiga ganhar a confiança da população para

envolveram mais de 1.600 alunos e docentes e

a importância da tecnologia e da recolha de dados

contaram com um investimento de 400.000€. Por outro

e de como isso ajuda na gestão das Cidades e na

lado, a formação ministrada nos Tech City Bootcamps

transformação digital das empresas, em particular

obteve 100.000€ de financiamento por parte da Câmara

nas PMEs. Com este prémio reforça-se a visão que,

e conseguiu uma taxa de empregabilidade de 69% dos

no futuro, especialmente num futuro pós-Covid, é

formandos, que foram contratados por empresas da

essencial apostar em:

região e de outras Cidades.

• Formar os jovens com competências STEAM,

Numa parceria com o Instituto de Telecomunicações,

literacia digital e competências do século XXI (trabalho

Altice Labs e Universidade de Aveiro, a Tech City, Living

em equipa, resiliência, resolução de problemas);

Lab com o investimento mais avultado de 1 milhão de

• Promover a colaboração institucional para objetivos

euros, deu terreno a 12 projetos pioneiros, testados e

comuns, alinhando estratégias e visões entre atores

implementados na rede experimental da Cidade.

locais;

A capacitação de jovens e profissionais para as

• Apoiar a economia local perante as transformações

exigências do mercado, a atração de empresas,

do mercado e a necessidade de “repensarem” os seus

empreendedores e Centros de Investigação e

modelos de negócio (em particular as pequenas e

Desenvolvimento para o polo tecnológico de Aveiro,

microempresas);

bem como o envolvimento de cidadãos nos projetos a

• Promover a revitalização urbana com vista a criar

implementar, continuam como objetivos estratégicos

espaços públicos que promovam a saúde dos nossos

do Município.

cidadãos, com mais espaços de lazer e convívio, mais
espaços para caminhadas e exercício físico, mais vias
cicláveis.
O projeto Aveiro Tech City transformou o Município

Saiba tudo em: aveirotechcity.pt
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REQUALIFICAÇÃO
ESCOLA BÁSICA DAS BARROCAS
Está em fase de concurso público a requalificação e
ampliação da Escola Básica das Barrocas com valor base
de 1.765.960 €.

CONCURSO PÚBLICO
CENTRO ESCOLAR DE
NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA

A Escola do 1.º Ciclo vai ser requalificada com espaços
adequados, já que os existentes estão desajustados a uma
resposta educativa de qualidade. A intervenção vai incidir
na renovação das casas de banho, um refeitório para as
crianças do Jardim de Infância e outro para as do 1.º Ciclo,
assim como dois espaços polidesportivos integrados na
requalificação total dos espaços do recreio.
Serão também construídas outras áreas importantes,
nomeadamente, uma biblioteca, uma sala polivalente,

Depois de aprovado o projeto de execução está em

uma sala de professores, uma sala para a multideficiência

fase de concurso público a construção do novo Centro

e ainda recreios cobertos que vão dar resposta às duas

Escolar de Nossa Senhora de Fátima, com o valor base

valências de Ensino.

de 2.736.920€.
A instalação da nova Escola Básica do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância em Nossa Senhora de Fátima
(junto à Igreja e ao Centro Social Paroquial) vai servir
a população das povoações integradas na União de
Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e
Nariz.
A nova Escola vai substituir os edifícios escolares da
EB de Mamodeiro, EB e Jardim de Infância da Póvoa do
Valado, EB de Nariz e EB de Requeixo, que têm baixa
frequência e uma dispersão não sustentável, criando
uma nova oferta num espaço de elevada qualidade

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO
ESCOLA BÁSICA DO BONSUCESSO

com capacidade para oito turmas.

A CMA aprovou o projeto de execução e a abertura do

O projeto prevê a construção de oito salas para o 1.º

concurso público para requalificação e ampliação da

Ciclo e três salas para a Educação Pré-Escolar, para

Escola Básica do Bonsucesso, com o valor base de

além dos espaços comuns às duas valências e a uma

1.201.298€.

zona exterior de recreio com polidesportivo integrado.

O projeto vai permitir a junção do edifício dedicado ao

Aquando da ativação da nova Escola e Jardim de

Jardim de Infância com o do 1.º Ciclo, criando assim mais

Infância, a CMA vai implementar um sistema e

e melhores condições para o bom funcionamento de cada

circuito de transporte dedicado para as Crianças com

valência. Está previsto a construção de uma nova cantina,

residência mais distante (nomeadamente de Requeixo,

um novo espaço de biblioteca, uma sala de professores,

Carregal e Nariz) e que necessitarem desse serviço.

uma zona de arrumos e de receção aos Encarregados de

Recordamos que a CMA adquiriu, em agosto de 2020,

Educação, entre outros.

quatro parcelas de terreno com um total de 8.559 m2

No que respeita aos novos espaços exteriores, vai ser

num investimento de 159.850€, para a instalação do

edificado um recreio coberto e ainda um polidesportivo e

novo Centro Escolar.

um parque infantil.
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URBANIZAÇÃO
QUINTA
DA PINHEIRA
Habitações a custos controlados
A CMA e a empresa EncoBarra apresentaram, no dia 24
de maio, no Museu de Aveiro / Santa Joana o projeto
de construção de Habitações a Custos Controlados,
na Quinta da Pinheira, Aradas.Trata-se de um
investimento privado de cerca de 40 milhões de euros
e, para além dos apartamentos para venda a custos
controlados, com a condicionante de quem os comprar
não os poder vender durante cinco anos, a empresa
admite a possibilidade de reservar alguns para si, com
o intuito de os colocar em arrendamento acessível.
No projeto está prevista a construção, na Quinta da
Pinheira, de 288 apartamentos, em 10 blocos de quatro
pisos, sendo 28 apartamentos T1, 116 apartamentos
T2 e 144 apartamentos T3.
Esta parceria será firmada em protocolo que indica
que o empreendimento ficará isento de taxas com a
contrapartida de executar as infraestruturas, jardins e
espaços públicos.
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CÂMARA
ASSINALOU DIA
DA FLORESTA
E DA ÁRVORE
COM BALANÇO
DA GESTÃO
DO PARQUE
ARBÓREO
Centenas de plantações, as
transplantações da Avenida, a gestão
do parque arbóreo
e o cuidado com as zonas ardidas

150 ÁRVOREs
EM SÃO BERNARDO
Com a plantação que foi terminada no dia 22 de março (70
árvores), no âmbito da obra de qualificação da envolvente à
Escola, esta zona da localidade de São Bernardo receberá 120
novas árvores, mantendo-se 31 das pré-existentes: no final desta
operação serão mais 34 árvores (+ 30%) do que as existentes
antes da obra de qualificação urbana em curso (foram retiradas 86

A CMA assinalou o Dia Mundial da Árvore e
da Floresta (celebrado a 21 de março), com a
plantação das últimas oito de um total de 70

árvores), com as espécies devidamente escolhidas e a plantação
correta e no devido lugar, compatibilizados com corredores
pedonais espaçosos e seguros.

árvores (e mais alguns arbustos) plantadas no
interior da Escola Básica 2,3 de São Bernardo,
que contou com a participação do Presidente da
CMA, Ribau Esteves, do Vice-Presidente, Jorge
Ratola, e do Presidente da Junta de Freguesia,

ÁRVORES DA AVENIDA
REPLANTADAS

Henrique Vieira.
O momento serviu para apresentar um balanço
do trabalho até então realizado na gestão e

No que diz respeito à Avenida Dr. Lourenço Peixinho, foi concluída
a transplantação de todas as árvores que necessitaram de ser

qualificação do parque florestal urbano, uma

deslocalizadas. Foram, então, replantadas no Parque da Cidade de

das áreas muito importantes da opção política

Aveiro (desde a Baixa de Santo António até ao Parque dos Amores)

do Executivo de prioridade ao Ambiente e à

ou o novo Parque Aventura, em Esgueira.

Qualificação Urbana, para o atual mandato

Com a qualificação deste espaço central da Cidade, a Avenida

autárquico (2017/2021).

passará a ter 144 árvores, mais 75 do que as 69 existentes.

boletim municipal aveiro
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1 HECTARE COM 80
ÁRVORES NO PARQUE
DE ESTACIONAMENTO A
NASCENTE DA ESTAÇÃO
No terreno de um hectare, onde já está
localizado o Parque de Estacionamento
de apoio à intermodalidade a nascente
da Estação de Comboios da CP, foram
plantadas 80 árvores, contrastando com
o cenário existente antes da obra, onde
não havia qualquer árvore.

REFLORESTAÇÃO DE ZONAS
ARDIDAS
Em 2019 e, no âmbito do Plano
Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios e de vários projetos
de arborização e rearborização
em parcelas de terrenos rústicos,
propriedades da Junta de Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e
Nariz, foi realizada uma plantação num

83 ÁRVORES NO CAMPUS DA UA

terreno situado no Carregal.

A CMA realizou vários trabalhos do parque florestal
urbano, como foi a plantação de 19 novas árvores
junto ao Canal Central em dezembro de 2020 ou, mais
recentemente, em março de 2021, a plantação de 83 novos
espécimes no Campus da Universidade de Aveiro, uma
ação integrada no projeto e da obra de qualificação urbana
da Rua da Pega.

2400 ÁRVORES NA RESERVA NATURAL
DAS DUNAS DE SÃO JACINTO E 160 NO
PARQUE DOS AMORES
Têm sido várias as ações da CMA nos últimos anos de

OUTRAS AÇÕES DE GESTÃO
DO PARQUE ARBÓREO

cuidado com o parque arbóreo, urbano e também não

A juntar a todas estas ações são realizadas as

urbano, destacando a plantação de 2.400 árvores na

operações anuais de podas, como forma de

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto entre 2019 e

acompanhar o crescimento das árvores cuidando

2020 em cooperação com projeto de educação ambiental

da sua boa integração no espaço público e o seu

promovido pelo Agrupamento de Escolas Rio Novo do

crescimento saudável.

Príncipe (de Cacia) com o apoio da Associação AGORA

Para a CMA o Ambiente e Qualificação Urbana

ou a introdução no Parque dos Amores em 2019 de 160

revestem-se de particular importância na gestão do

espécimes, que visou combater as perdas no Parque da

Município, com prioridade para a boa gestão do seu

Cidade pelas tempestades de inverno e pela debilidade de

parque florestal urbano, garantindo mais e melhores

algumas árvores, densificando o estrato arbóreo através

espaços verdes, com segurança para todos, dando por

de espécies autóctones da flora portuguesa, adaptadas às

esta via também um contributo na redução da pegada

condições climatéricas da Cidade.

ambiental no nosso Município e na Região de Aveiro.
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PROTOCOLO
ICNF E O CNE
Realizou-se nas instalações do Centro Nacional de
Formação Ambiental do Corpo Nacional de Escutas
(CNE), em São Jacinto, no dia 14 de abril, uma sessão
de assinatura do Protocolo entre o CNE (representado
pelo seu Chefe Nacional, Ivo Faria) e o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF,
representado pela sua Diretora Regional do Centro, Fátima
Reis), que aumenta em 20 anos o período de cedência
dos terrenos usados pela CNE para o funcionamento
deste importante Centro de Educação Ambiental.
Este foi o culminar de um processo importante, que
contou com a intervenção direta do Presidente da CMA
junto do Presidente do ICNF, dado que esta formalidade
é fundamental e absolutamente necessária para que a
CMA inicie o processo, já acordado entre as partes, de
financiamento dos investimentos de qualificação deste
Centro que o CNE vai executar.

REUNIÃO
DA COGESTÃO
RESERVA NATURAL
DAS DUNAS DE
SÃO JACINTO
A 14 de abril reuniu, pela primeira vez, a Comissão
de Cogestão da Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto (RNDSJ), designada através do Despacho n.º
3024/2021, publicado a 19 de março. Esta Comissão,
para quatro anos, é constituída pelo Presidente da
CMA, que preside à Comissão de Cogestão, pela
Diretora Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Centro (ICNF), pelo Reitor da Universidade
de Aveiro, por um Representante do Corpo Nacional
de Escutas (organização não-governamental de
ambiente e equiparada designada pela Confederação
Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente),
pelo Presidente da Direção da Associação Florestal do

CMA PRESIDE À COGESTÃO
DA RESERVA NATURAL DAS
DUNAS DE SÃO JACINTO

Baixo Vouga, pelo Presidente da Direção da Associação
Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação
Turística e Eventos e pelo Diretor Geral do RAIZ Instituto de Investigação da Floresta e Papel. Todos os
membros marcaram presença nesta primeira reunião.
Nesta reunião, realizada nas instalações da

No passado dia 19 de março foi publicado no Diário da

RNDSJ, foram tratadas matérias respeitantes ao

República o Despacho nº 3024/2021 do Ministro da

funcionamento da Comissão, ao Plano de Atividades

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário

para 2021 e ao Plano de Cogestão, que terão o devido

de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas

seguimento com intensidade nesta fase de arranque

e do Ordenamento do Território, formalizando a

deste processo que todos os presentes consideram de

nomeação do Presidente da CMA como Presidente da

grande importância, tendo reiterado o seu empenho

Comissão de Cogestão da Reserva Natural das Dunas

e das instituições que representam no sucesso deste

de São Jacinto (RNDSJ), no âmbito do processo de

processo, contributivo para a qualificação da gestão

Descentralização em curso, num trabalho de equipa

e da RNDSJ, mantendo a RNDSJ a liderança da sua

com o ICNF (entidade líder da gestão da RNDSJ) e com

gestão devidamente assumida pelo ICNF.

outras entidades participantes.
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CONCURSO “AVEIRO
JOVEM CRIADOR 2021”
No dia 8 de maio foram anunciados os premiados da
19.ª edição do Concurso Aveiro Jovem Criador 2021.
A exposição dos trabalhos selecionados pelo Júri do
concurso está patente no Museu de Aveiro / Santa
Joana até ao dia 27de junho.
O Concurso, dirigido a jovens com idades dos 12 aos
17 e dos 18 aos 35, nas áreas de Audiovisual, Arte
Digital, Escrita, Fotografia, Ilustração, Música e Pintura,
tem como principal objetivo promover a participação
de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços

“JUDO NAS ESCOLAS”

de incentivo e de divulgação das ideias produzidas
nas áreas artísticas a concurso, estimulando novos
talentos.

A CMA continua a dinamizar o projeto “Judo nas

Neste concurso, de âmbito nacional, regista-se a

Escolas” que potencia o desenvolvimento social

elevada participação com 242 candidaturas no total,

através das atividades desportivas, em particular pela

tendo sido atribuídos 12 prémios, sete Menções

prática de Judo. Trata-se de uma ação que está a

Honrosas de Autor e 18 Menções Honrosas.

decorrer nas escolas do Município no presente ano

Esta iniciativa continua a crescer promovendo Aveiro

letivo.

enquanto espaço privilegiado de Cultura e Arte,

Neste sentido, a CMA celebrou o Protocolo de

aproximando-se também cada vez mais da sociedade

Colaboração com a Associação Escola de Judo Nuno

civil, sendo uma ação contributiva para a Candidatura

Delgado num investimento de 5.550€.

de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027.
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FEIRA DO LIVRO DE
AVEIRO - “TEATRO”
28 de maio a 13 de junho

Santa Joana, Livraria ABC, Socodante Livraria Técnica,
Angels Formula- Alfarrabista, Ror de Livros, IBOOK,
Livraria Bertrand, Livraria Gigões & Anantes, FNAC, CTT,
CMA - Edições municipais), representando as principais
editoras nacionais.

A CMA organiza a 45.ª edição da Feira do Livro de
Aveiro num novo espaço: a envolvente do ATLAS Aveiro.
Destacando o Teatro, género literário, em homenagem
à comemoração dos 140 anos do Teatro Aveirense,
esta edição da Feira do Livro decorre na envolvente do
ATLAS Aveiro. Na abertura do evento contou-se com
uma conversa José Pina, diretor do Teatro Aveirense,
que abordou a temática dos 140 anos Teatro Aveirense.
A Feira do Livro, referenciada no Plano Estratégico
para Cultura (PEC) da CMA como uma das iniciativas
culturais e criativas Municipais de carácter regular,
pretende continuar a ter impacto Regional e Nacional
ao reunir em Aveiro, uma cidade que assume a Cultura
e a Criatividade como fatores centrais da sua vida
coletiva, personalidades de relevo da literatura nacional
e internacional e promover os autores Aveirenses, assim
como contribuir para a sustentabilidade do comércio
livreiro local.
Com um programa constituído por lançamentos
de livros, conversas com escritores, tertúlias e dias
temáticos, a CMA procura realizar um evento literário
de referência nacional, na Região de Aveiro. O certame,
que é um dos “grandes eventos” na Cidade apósconfinamento, conta com um plano de contingência e
muitas medidas de prevenção e segurança, tendo todas
as atividades da programação uma lotação limitada e
inscrição obrigatória.
Leitores à conversa com autores
A Feira do Livro decorre na Praça da República, onde o
público encontra as últimas novidades da literatura e o
célebre Livro do Dia, bem como o Espaço Autores para
conversar com os seus autores favoritos ou descobrir
novos talentos literários.
Num processo contínuo de crescimento, a Feira conta
com representações de livreiros Aveirenses (Livraria

NOVA CAMPANHA DO
PROJETO AVEIRO 2027
O projeto Aveiro 2027 lançou uma nova campanha. A sua
mensagem assume a cultura e a superação como elementos
chave, tendo a ilustração e o texto como protagonistas. São
12 peças dadas a conhecer até ao final do ano, divididas por
três trimestres, tendo sido escolhida a frase “Cultura é só
outro nome que damos à vida” para o arranque.
Com esta ação o projeto 2027 propõe uma mensagem de
esperança para toda a comunidade, reforçando a ideia de
que a cultura é transversal a todos os aspetos da vida e um
fator de união.

AVEIRO 2027 CONVIDA
ATIVISTAS DIGITAIS

A

SEREM

A candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura
em 2027 lançou uma campanha que convida todos a
serem seus Ativistas Digitais. O objetivo é fazer de cada
simpatizante pelo projeto um elemento ativo nas redes
sociais, levando mais longe a sua mensagem. Também no
website da candidatura, em www.aveiro2027.pt, há um guia
prático para se ser um bom Ativista Digital e envolver cada
vez mais gente na iniciativa.
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Festival
dos Canais
regressa em
julho
O Festival dos Canais está de regresso. A edição de
2021 deste grande evento Aveirense voltará a distribuirse por duas etapas, a acontecer nos dias 15 a 18 e 23 a
25 de julho.
Música, teatro, dança, novo circo, artes visuais,
atividades para crianças e diversas outras áreas
artísticas voltarão a estar representadas, enchendo a
Cidade de arte e cultura.
Entre os destaques, o capítulo da música promete ser
novamente marcante, podendo-se adiantar os nomes
de Tiago Bettencourt e The Black Mamba, entre vários
a revelar em breve.
Noutros campos artísticos, conte-se com a vinda da
Cie. Bivouac e do seu espetáculo “Perceptions”, uma
viagem de grande impacto ao coração do imaginário
quântico, onde o infinitamente grande se funde com o
infinitamente pequeno.
Também as crianças voltarão a ser brindadas
com diversas atividades, no já tradicional Jardim
das Brincadeiras, um recinto acolhedor repleto de
propostas inventivas.
Esta edição do Festival dos Canais voltará a responder
aos cuidados exigidos pela atual fase de pandemia,
estando previstas todas as medidas para salvaguardar
a proteção de público, artistas e técnicos.
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A Câmara Municipal de Aveiro
promoveu de 3 a 6 de junho, no
Parque da Cidade a segunda edição
do “Eco Aventura - Ação pelo
Ambiente”, apostando, assim, na
sensibilização e dinamização de
práticas ambientais sustentáveis.
“Eco Aventura - Ação pelo
Ambiente” integrou várias
atividades com a intenção de
assinalar o Dia Mundial da Bicicleta
e o Dia Mundial do Ambiente,
a 3 de junho e a 6 de junho,
respetivamente.
Este foi um evento totalmente
gratuito, com o objetivo de
proporcionar a todos os cidadãos, o
acesso e o contacto com atividades
de Educação Ambiental e lúdicas
ao ar livre na procura de hábitos
que ajudam a cuidar melhor da
preservação do meio ambiente e do
nosso planeta.
Neste sentido a CMA preparou
para as famílias com crianças e
jovens uma grande diversidade
de atividades, desde desportos

radicais, aos “eco carrocéis”
e oficinas e workshops, que
mostram como é possível
divertir sem causar impacto no
planeta.
Parque Aventura Fonte do Meio
Do programa destaca-se a
inauguração, no dia 5 de junho
do Parque Aventura Fonte do
Meio, localizado em Esgueira.
O Parque Aventura Fonte do
Meio é um novo e diferenciador
Parque com elementos de
referência nas atividades
em espaços verdes, nas
atividades recreativas, de lazer
e de desporto, potenciando e
valorizando a Fonte do Meio
existente no local.
O novo Parque representa um
investimento de 449.692,42€
e foi criado no antigo terreno
da Carreira de Tiro do Exército
comprado pela Câmara
Municipal de Aveiro em 2018
pelo valor de 80.210€.

boletim municipal aveiro

APRESENTAÇÃO DA
NOVA BUGA
A 3 de junho, o Presidente da CMA, Ribau Esteves,
apresentou, junto à primeira estação implementada,
a nova BUGA. O momento aconteceu na Via Ciclável
junto ao Centro de Congressos de Aveiro e contou com
muitos participantes no percurso de bicicleta que, no
âmbito do Eco Aventura 2021, se realizou nessa tarde.
A nova BUGA é um investimento da CMA, no valor
de 718.873,50€, para o fornecimento de novas 204
bicicletas, a instalação de 20 estações com 308
docas / lugares para bicicletas, assim como o sistema
integrado e inteligente de gestão dos veículos de
mobilidade suave, sendo a sua utilização paga. O
projeto foi adjudicado ao agrupamento de empresas
constituída pela MEO, Soltráfego e Lightmobie, para a
criação do novo sistema BUGA - sistema público de
bicicletas partilhas na Cidade de Aveiro.
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SESSÕES DE
ESCLARECIMENTO
OPAD
No âmbito da 2.ª edição do Orçamento Participativo
com Ação Direta (OPAD), a CMA dinamizou duas
sessões públicas de esclarecimento sobre o tema,
no Facebook do Município de Aveiro, nos dias 24 e 30
de março, sempre com a presença do Vereador João
Machado e do Presidente da CMA na segunda sessão.
Estes dois fóruns foram bastante participativos
e tiveram como objetivos esclarecer os Cidadãos
sobre o funcionamento do OPAD, as suas principais
características e prazos, permitindo a todos os

OPERAÇÃO
CENSOS 2021

interessados de ver respondidas as suas dúvidas e/ou
questões. Foram ainda dados testemunhos de alguns
dos proponentes da 1ª Edição do OPAD.
Recorde-se que o OPAD 2021 potencia a participação
da população, entregando aos cidadãos a oportunidade

Estão em fase final de desenvolvimento os trabalhos

de liderar diretamente a execução de uma iniciativa de

em equipa da CMA com o Instituto Nacional de

valor acrescentado para a comunidade.

Estatística (INE) para realização da operação CENSOS

Este ano o OPAD recebe um apoio extraordinário

2021 que decorre até 13 de junho de 2021.

do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e

Os CENSOS são liderados pelo INE e têm como

Económica 2021 / Operação Anti Covid-19, fixando

prioridade obter, para cada nível geográfico, uma

o valor global de financiamento em 150.000€. As

“fotografia” dos indivíduos e das suas condições de

propostas terão um apoio financeiro da CMA de 90%

habitabilidade, permitindo que se possa saber quantos

dos custos totais do projeto até ao limite máximo

somos, como somos, onde vivemos e como vivemos.

de 30.000€, sendo o remanescente financiado

As Câmara Municipais e as Juntas de Freguesia têm

pelo proponente, podendo ser em géneros de valor

um papel fundamental neste trabalho, sendo que em

quantificado.

Aveiro a equipa do INE está a trabalhar no Parque de
Feiras e Exposições, com o devido acompanhamento
da CMA.

Todas as informações estão disponíveis em:
opad.cm-aveiro.pt
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FINALISTAS
DO AVEIRO URBAN E 5G CHALLENGES
Decorrida a fase de análise de todas as ideias
propostas pelos 59 candidatos, de 26 países diferentes,
são agora conhecidos os finalistas dos programas
“Aveiro Urban Challenges” e do “Aveiro 5G Challenges”,
duas atividades Aveiro Tech City que pretendem
distinguir e premiar inovações e soluções tecnológicas
disruptivas.
Aveiro Urban Challenges

Aveiro 5G Challenges

Destinado a startups, scaleups e instituições de I&D,

O “Aveiro 5G Challenges” realiza-se em parceria com

o “Aveiro Urban Challenges” pretende premiar as

a Altice Labs e tem como objetivo premiar novas

melhores ideias e soluções destinadas à resolução de

soluções e produtos sustentados pela tecnologia 5G,

desafios urbanos. Na sua segunda edição o Município

permitindo que os candidatos utilizem infraestrutura

de Aveiro desafiou os candidatos a encontrarem

5G instalada no laboratório vivo da cidade de Aveiro.

soluções para cinco desafios distintos. Do total das

Os 10 produtos/soluções finalistas da 2ª edição do

30 candidaturas recebidas aos desafios propostos, as

Aveiro 5G Challenges são:

ideias premiadas são todas portuguesas:

 CycleAI (Portugal) - Modelos de segurança através de

1. Gestão Inteligente de Utentes e Visitantes:
solução tecnológica vocacionada para a gestão de
público em eventos e espaços culturais- Heptasense;
2. Guia Turístico Inclusivo: Solução tecnológica
orientada para a promoção inclusiva da oferta turística
e cultural - Zoomguide;
3. Gestão de Cheias: Solução que vise o controle e
manutenção do nível dos canais urbanos de Aveiro em
articulação com variáveis do nível das águas exteriores
e interiores, precipitação e vento - PRM - Sist. de
Inovação e Engenharia;
4. Edge Computing para mobilidade urbana sobre
sensores LIDAR: Desenvolvimento de uma solução
de Edge Computing para análise e processamento
de dados através da deteção via LIDAR de veículos e
pessoas no espaço público - AllbeSmart;

Inteligência Artificial;
> Infinite Foundry (Portugal) - Plantas digitais em 3D;
 Portugal Play (Portugal) - Gamificação e experiências
imersivas;
> Breeze Technologies (Alemanha) - Sensores 		
inteligentes de qualidade do ar, dados e análises;
 > Eagle Stream (Portugal) - Soluções Live Streaming
de alta resolução;
 > CityGuyd (Estados Unidos) - Realidade Aumentada
no mercado de viagens pós-Covid;
 > Allbesmart_LDA (Portugal) - Conectividade de IoT e
5G;
 > MoodMe (Bélgica) - Insights para vídeos com 		
análise de emoções faciais por Inteligência Artificial;
 > Equinox XR (Croácia) - Plataforma de criação e 		
rentabilização da realidade aumentada para jogos;

5. Desafio Aveiro candidata a Capital Europeia

 > Obob (Alemanha) - Notas fotográficas inteligentes 		

da Cultura 2027: Desenvolvimento de plataforma

para fluxos de trabalho baseados em fotografia 		

de mapeamento, mediação, comunicação e criação

(construção, serviço de máquinas).

cultural, entre as Indústrias Culturais e Criativas da
Região de Aveiro - OurNet2.
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CAMPANHA “COMPRE
NO COMÉRCIO LOCAL”

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA), no âmbito da

Apoio de 1 Milhão de Euros

Ação 8 - Campanhas de Promoção do Consumo

A campanha “Compre no Comércio Local” irá sortear

no Comércio Local e da Ação 9 - Apoios Sociais a

até 40.000 vouchers de compras, cada um no valor de

Cidadãos e Famílias Carenciadas, do Programa de Ação

25€, perfazendo um total de investimento de apoio de 1

de Apoio à Atividade Social e Económica - Operação

Milhão de Euros.

Anti Covid-19 (PAAASE 2021), está a apoiar a economia

A CMA irá atribuir automaticamente 20.000 vouchers

local através do estímulo ao consumo no comércio

no valor de 25€ às famílias carenciadas do Município,

tradicional bem como contribuir para a diminuição da

cumprindo assim o definido na Ação 9 do PAAASE

fragilidade económica da população face à situação

2021. Os restantes 20.000 vouchers são destinados à

pandémica em que se vive.

população em geral.

“Compre no Comércio Local” assume como objetivos

Os participantes premiados com os vouchers de

promover e criar oportunidades de negócio no

compras serão contactados por SMS e/ou email

comércio local.

(consoante a forma de registo de cupões, identificado

Embora a Campanha vá ter uma operação específica

no artigo 10.º) a informar do prémio, da validade para

de comunicação, partilha-se, desde já, algumas das

usufruir do voucher e do código da carteira virtual que

suas características principais.

deverá apresentar sempre que pretender utilizar o seu
saldo nos estabelecimentos aderentes.

Como funciona a campanha?

Os resultados dos sorteios (identificação do código

Aos estabelecimentos aderentes foi disponibilizado um

do cupão premiado) serão ainda divulgados no dia

determinado número de cupões, impressos em papel,

seguinte a cada sorteio, na página https://voucher.

cada um com um código individualizado, que são

cm-aveiro.pt.

entregues aos clientes que efetuem compras iguais
ou superiores a 10€, até ao máximo de 10 cupões por
compra, ou seja até compras iguais ou superiores a
100€.
A participação dos estabelecimentos comerciais é

PARTICIPE!

gratuita, devendo os interessados formalizar a sua
inscrição mediante o preenchimento do formulário

“Compre no Comércio Local”:

disponível na página https://voucher.cm-aveiro.pt.

03 de maio a 31 de agosto de 2021

Sou comerciante, posso participar?

Período de Compras nos Estabelecimentos Aderentes
e Atribuição de Cupões aos Participantes/Clientes

Esta campanha é direcionada para todos os agentes
económicos com área de venda ao público inferior
a 200m2, independentemente da sua forma jurídica,

01 de junho de 2021 | 1.º SORTEIO

desde que sediados e que desenvolvam atividade

01 de julho de 2021 | 2.º SORTEIO

de comércio a retalho, restauração e reparação no

01 de agosto de 2021 | 3.º SORTEIO

Município de Aveiro (alguns CAE não são elegíveis).

01 de setembro de 2021 | 4.º SORTEIO

[38]

boletim municipal aveiro

CENTRO
DE VACINAÇÃO
DE AVEIRO
Na sequência do trabalho de cooperação que a

ACeS-BV e sua equipa, tendo decorrido todas as

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) desenvolveu com

operações que permitiram ter pronto o Centro de

o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga

Vacinação no início do dia 9 de abril, de forma a que

(ACeS-BV), entrou em funcionamento no dia 13 de abril,

fosse utilizado para vacinar Professores e Pessoal

o Centro de Vacinação de Aveiro localizado no Parque

Não Docente no fim-de-semana de 10 e 11, o que não

de Feiras e Exposições de Aveiro, com capacidade para

aconteceu por força da decisão do Ministério da Saúde

vacinar cerca de 1000 Cidadãos por dia.

de adiar por uma semana a Operação “Ensino Seguro”.

O processo de vacinação no novo Centro de Vacinação
de Aveiro está a ser monitorizado desde o seu início,
com estacionamento automóvel para todos e um
corredor especial para Cidadãos com mobilidade
reduzida, bem como para Cidadãos em condição de
acamado para que sejam vacinados sem que tenham
de sair da viatura. O Pavilhão B, local onde decorre
todo o processo, está preparado com uma sala de
preparação, nove postos de vacinação e zonas de
recobro.
Todo o processo de vacinação é coordenado pelo
Diretor do ACeS-BV, Pedro Almeida, em estreita ligação
com a Delegada de Saúde de Aveiro, e uma equipa
técnica do ACeS-BV cujos Recursos Humanos fazem a
gestão do processo de vacinação propriamente dito.
A CMA disponibiliza o Parque de Feiras e Exposições
de forma gratuita, assumindo os custos diretos
de adaptação do espaço, instalação de mobiliário,
equipamento e sinalética, com um investimento direto
a este nível de cerca de 11.000€.
A decisão de instalação deste Centro de Vacinação foi
tomada em visita ao Parque de Feiras e Exposições
realizada no dia 5 de abril, com a presença do
Presidente da CMA e sua equipa, e do Diretor do

Com a ativação deste Centro de Vacinação do Município
de Aveiro foram desativados os polos de vacinação do
Auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana - cedido
gratuitamente pela Junta de Freguesia para este efeito
- e de São Bernardo da USF Arte Nova (Oliveirinha / São
Bernardo).
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PROGRAMA MUNICIPAL
DE OCUPAÇÃO
DOS TEMPOS LIVRES
No âmbito do PAAASE 2021 a CMA pretende apoiar a
dinamização social no Município de Aveiro e que tem
na sua Ação 13 - Programa de Ocupação de Tempos
Livres para Jovens e Adultos um dos seus principais
contributos.
O OCUPA-T pretende proporcionar aos Cidadãos a
participação ativa em diversas áreas de intervenção,
através do desenvolvimento de tarefas de interesse
formativo e público nas seguintes áreas: Ambiente,
Cultura e Turismo, Museus, Teatro Aveirense, Floresta,
Desporto, Apoio Administrativo - Arquivo Geral, Ação
Social e Saúde, Cidadania, Empreendedorismo e
Educação.

CÂMARA ENTREGA
34 MIL EUROS DE APOIOS
ENTRE JANEIRO E MAIO
PAAASE 2021
Nos primeiros cinco meses de 2021, a CMA apoiou 71
Famílias e 181 Cidadãos, no valor global de apoio de
34.018,25€, o que significa uma necessidade de apoio
de menos 56%, quando comparado com igual período
de 2020, sublinhando desta forma a importância e
pertinência que teve a opção política de ativação
do PAAASE nos meses de início da pandemia no

ENTREGUES
141.800 UNIDADES DE
EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS
BOMBEIROS E IPSS

Município, entre abril e maio de 2020.

A CMA, de janeiro a março, realizou várias entregas de

em mais 43 Famílias (28 de JAN19 a MAI19) e mais

unidades de Equipamentos de Proteção Individual

122 Cidadãos (59 de JAN19 a ABR19) apoiados, o que

(EPI) e de gel desinfetante às duas Corporações de

significou também um aumento do apoio financeiro em

Bombeiros do Município e às 26 Instituições Privadas

144,9% (13.889,60€ de JAN19 a MAI19).

de Solidariedade Social (IPSS). Nestes quatro meses de

Para dar resposta a estas situações, a CMA utiliza o

2021 a CMA já cedeu 141.800 unidades de EPI.

Fundo de Apoio a Famílias, que tem para 2021 uma

Trata-se da entrega de materiais realizada pela CMA

verba total de 150.000€, um valor superior em 50% ao

em 2021, integrada no Programa de Ação de Apoio à

de definido para mesmo Programa em 2020, mas que

Atividade Social e Económica / Operação anti Covid-19,

será dotado do valor que se verificar necessário.

Recordamos assim que, entre janeiro e maio de 2020
a CMA apoiou 95 famílias, correspondendo a um apoio
financeiro de 76.320,52€, mais 42.302,27€ que em
2021.
No entanto, na comparação com o período
compreendido entre janeiro e maio de 2019, a
necessidade de apoio aumentou, fixando-se este ano

opção política prioritária que se continua a concretizar,
com um elevado investimento da CMA de 8 milhões

Os apoios do PAAASE 2021, que integram a área social

de euros, 23 ações, 100 medidas e uma operação

e muitas outras, estão disponíveis em: https://covid19.

especial.

cm-aveiro.pt/.
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
18 de FEVEREIRO a 20 de mAIO 2021
18.FEV
PMAA 2019/2020 - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Aveiro e a Associação Columbófila de Esgueira - Deliberado, por unanimidade.
PMAA 2020/2021 - Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o
Clube dos Galitos no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações - Deliberado, por
unanimidade.
Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública - Deliberado, por unanimidade,
adquirir por ocupação 20 (vinte) veículos.
Contrato para a Execução da Empreitada de "Requalificação do Largo do Rossio e Praça
General Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do Serviço Público de Estacionamento
em Parques de Estacionamento Subterrâneos" - Aprovação da minuta do contrato - Deliberado,
por maioria.
FAM - Distribuição de Resultados: Exercícios de 2016 a 2019 - O Executivo tomou
conhecimento da transferência.
Aveiro-Expo, E.M. - Em liquidação - Benfeitorias necessárias ao Parque de Exposições
executadas pela empresa - Período de 2020 e 2021 - Deliberado, por unanimidade.
Concurso "Uma ideia, um projeto, uma ação" - Retificação - Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 41/2021 Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 42/2021 - Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 43/2021 - Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 45/2021 - Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 498,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 46/2021 - Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, até 31 de março de 2021
- Adjudicação - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público Internacional - "Requalificação do Largo do Rossio
e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do Serviço Público de
Estacionamento em Parques de Estacionamento Subterrâneos" - Prorrogação de prazo para
entrega de documentos - Deliberado, por maioria.
Aditamento à deliberação de Câmara Municipal de 17/12/2020 - Proposta DCP-Património n.º
29 - Alteração de titular e artigo da Parcela 8 - necessário à construção de Novo Arruamento,
integrado na Requalificação da E.N. 235 em Mamodeiro, Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz - Deliberado, por maioria.
Aditamento à deliberação de Câmara Municipal de 16/07/2020 - Proposta DCP-n.º 20/2020
- Alteração de área de Imóvel, sito na Rua de Aires Barbosa, União das Freguesias de Glória
e Vera Cruz, para Construção de Complexo Crematório e Casas Mortuárias de Aveiro Deliberado, por unanimidade.
Aquisição de Terreno na Av.ª D. Manuel Almeida Trindade, junto ao Parque de Feiras e
Exposições de Aveiro - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/20 - "Teatro Aveirense - Obras de
Remodelação" - Alteração do Diretor de Fiscalização - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/03/18 - "Requalificação da Antiga Estação da
CP, em Aveiro" - Retificação da deliberação de 12/11/2020 - Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 54/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 56/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 53/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 58/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Cessação de Contrato de arrendamento apoiado no Bairro Social do Caião, Freguesia de Santa
Joana - Proposta n.º 47/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Cessação de Contrato de arrendamento apoiado na Urbanização de Santiago, União das
Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 66/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Implementação de Rede de Carregamento Elétrico de Embarcações Marítimo-Turísticas a
operar nos Canais Urbanos da Cidade de Aveiro no âmbito do Projeto Aveiro STEAM City Fiscalização da Obra e Coordenador de Segurança em Obra - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento de Consulta Pública - Alteração do Licenciamento do Aterro de Confinamento
Técnico do Centro Integrado de Tratamento e Valorização (CITVRSU) de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) da ERSUC, sito na Freguesia de Eixo e Eirol, Município de Aveiro - O Executivo
tomou conhecimento
.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/30/20 - Requalificação Urbana Eixo "Rotunda"
Rua de Viseu e Rua dos Milagres - "Rotunda" de Esgueira - 1.ª fase" - Adjudicação - Deliberado,
por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/15/17 - "Requalificação de Edifícios de
Habitação Social no Bairro de Santiago" - Prorrogação do prazo de execução - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/03/18 - "Requalificação da Antiga Estação da
CP, em Aveiro" - Prorrogação do prazo de execução - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/03/18 - "Requalificação da Antiga Estação da
CP, em Aveiro" - Trabalhos a menos n. 1 (da Cessão da Posição Contratual) - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/19 - "Substituição de chapas da Cobertura
do Estádio Municipal de Aveiro" - Prorrogação do Prazo de execução - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/19 - "Substituição de chapas da Cobertura
do Estádio Municipal de Aveiro" - Trabalhos Complementares - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - "Intervenção para a qualificação
urbana da Ex-EN109" - Trabalhos complementares - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/26/20 - "Remoção de Fibrocimento nos
Edifícios Escolares" - Impugnação Administrativa - Deliberado, por unanimidade.
Concurso Público OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" - Prorrogação do prazo de
execução - Deliberado, por maioria.
Concurso Público OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" - Trabalhos Complementares
- Deliberado, por maioria.
Concurso Público OM/CP/10/21 - "Requalificação e Ampliação da Escola Básica dos Areais" Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/06/21 - "Montes de Azurva - Requalificação
Urbana" - Abertura de procedimento - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/09/21 - "Beneficiação de Arruamentos
na Freguesia de Cacia e no Lugar de Nariz" - Abertura de Procedimento - Deliberado, por
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/07/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica do Solposto" - Abertura de procedimento - Deliberado, por unanimidade, aprovar
o projeto de execução e autorizar a abertura de procedimento por concurso público.

Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território (REOT 2020) - Deliberado, por maioria.
Revisão do Plano de Pormenor do Centro e Abertura de período de participação pública Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - Concessão e Construção do Complexo
de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro - Prorrogação do prazo de Execução Deliberado, por unanimidade.

Estudo Prévio do projeto de Requalificação Paisagística do Barreiro da Fábrica Jerónimo
Pereira Campos - Nota informativa - O Executivo tomou conhecimento do estudo prévio.
1.º Relatório de Monitorização e Controlo, Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de
Cacia (PPPZIC) - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º PS/CP/05/19 - Elaboração de Projetos de Apoio
à Intervenção Urbanística - Área de Atividades Económicas Aveiro Norte - Trabalhos
Complementares - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 594/2000 - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do
procedimento de licenciamento.
Processo de Obras n.º 187/2018 - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do
procedimento de licenciamento.
04.MAR
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica - Plano de Atividades e Orçamento
2021 - O Executivo tomou conhecimento.
Associação Musical das Beiras - Plano de Atividades e Orçamento 2021 - O Executivo tomou
conhecimento.
Plano de Recuperação e Resiliência - Parecer e Contributos da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro - O Executivo tomou conhecimento.
Obras Municipais - Relatório e Ponto de situação - O Executivo tomou conhecimento.
Eixo Rodoviário Aveiro - Águeda - Acordo de colaboração entre a Infraestruturas de Portugal, o
Município de Águeda e o Município de Aveiro - Deliberado, por unanimidade.
Programa Municipal de Apoio às Associações 2021 - Designação das Comissões de Análise Deliberado, por unanimidade.
Abertura de Conta bancária especifica - Censos 2021 - Deliberado, por unanimidade.
3.ª Alteração Orçamental - O Executivo tomou conhecimento.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 49/2021 Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 50/2021 Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 51/2021 - Deliberado,
por unanimidade a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 52/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Processo de Obras n.º 257/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 259/2021 - Sociedade Imobiliária, Lda. - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 260/2021 - Sociedade Imobiliária, Lda. - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 261/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 262/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 263/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 264/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 265/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 266/2021 - Deliberado, por unanimidade.
18.mar
Alteração à data das reuniões de Câmara do mês de abril - Deliberado, por unanimidade.
Processo 16/20.0BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro - Ação Administrativa
(Ação Popular) - O Executivo tomou conhecimento.
Processo 648/20.BELRA - Processo de Contencioso Pré-Contratual - O Executivo tomou
conhecimento da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Associação Humanitárias
de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro - Deliberado, por
unanimidade.
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro - Deliberado, por
unanimidade.
4.ª Alteração Orçamental - O Executivo tomou conhecimento.
"Aveiro Urban Challenges" e "Aveiro 5G Challenges" - Ratificação da calendarização das
Normas de Participação - Deliberado, por unanimidade.
European Route of Ceramics, Association - Aveiro - O Executivo tomou conhecimento da
admissão do Município de Aveiro, enquanto Ordinary Member na European Route of Ceramics,
Association.
Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Escola de Judo Nuno
Delgado, para o ano letivo 2020/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Contrato de Cedência de Instalações e Prestação de Serviços entre a Federação Portuguesa

[41]

boletim municipal aveiro
de Futebol e o Município de Aveiro - O Executivo tomou conhecimento.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 64/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 68/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 69/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 70/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 71/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 72/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

um morador residente na Urbanização de Santiago, na União das Freguesias de Glória e Vera
Cruz - Proposta n.º 85/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado com
uma moradora residente na Urbanização de Santiago, na União das Freguesias de Glória e
Vera Cruz - Proposta n.º 89/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 11/19 - "Sistema Público de Bicicletas
Partilhadas "BUGA" na Cidade de Aveiro" - Modificação objetiva do Contrato: Prorrogação do
Prazo de Execução e Alteração do Gestor do Contrato - Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 06/18 - "Prestação de Serviços para
o Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Aveiro, durante o ano letivo de 2018/2019,
com possibilidade de renovação por períodos letivos até ao máximo de duas renovações" Modificação objetiva do Contrato - Serviços Complementares - Deliberado, por unanimidade.
"Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, para o período
compreendido entre 4 de janeiro e 31 de julho de 2021, com possibilidade de renovação por
períodos letivos até ao máximo de duas renovações" - Adenda ao Contrato n.º 02/2021 Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/20 - "Reperfilamento da Rua Capitão
Lebre" - Trabalhos Complementares n.º 1 - Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 73/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - "Rotunda da Ex-N109 - Interseção
com a Rua Vale Caseiro e a Travessia da Rua da Paz - Cacia" - Trabalhos Complementares n.º
4 - Deliberado, por maioria.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 78/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" Trabalhos Complementares n.º 7 - Deliberado, por maioria.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 74/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 79/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Autorização de permanência provisória por período alargado, mas a título transitório de um
elemento, em habitação social atribuída a um agregado familiar residente da Urbanização de
Santiago - Proposta n.º 80/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Aquisição de dois prédios urbanos, sitos no lugar de Vilar, da União das Freguesias de Glória
e Vera Cruz, junto à Capela local, a Maria Clara Pericão Matias Serrador - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Consulta Prévia n.º OM/Cpr/02/21 - "Recuperação de Decks e Trapiches
nos Canais da Cidade - Fase II - Canal de São Roque" - Adjudicação - O Executivo tomou
conhecimento.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/21 - "Empreitada de Requalificação e
Ampliação da Escola Básica do Solposto" - Erros e Omissões - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica do Solposto" - Prorrogação do prazo de entrega de propostas - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/21 - "Requalificação e Reabilitação da
Piscina Municipal e Pavilhão Desportivo" - 2ª Prorrogação do prazo de entrega de propostas Deliberado, por unanimidade.
Exploração do Bar do Apoio de Praia de São Jacinto - Protocolo com a Associação Desportiva
e Cultural de São Jacinto - Deliberado, por unanimidade.
Programa de Redução Tarifária (PART) para 2021 - Deliberado, por unanimidade.
Adenda ao Acordo de Gestão entre a ETAC e a Câmara Municipal de Aveiro - Deliberado, por
unanimidade.
Processo de Obras n.º 39/1970 - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/19 - "Estabilização de Taludes e Estruturas
de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa" - Prorrogação do prazo de execução da
empreitada - Deliberado, por maioria.

Processo de Obras n.º 678/1976 - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/02/19 - "Estabilização de Taludes e Estruturas
de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa" - Trabalhos complementares - Deliberado,
por maioria.

Processo de Obras n.º 283/2021 - Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 30/2018 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 504/2021 - Deliberado, por unanimidade.
15.abr

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - "Qualificação da Rua da Pêga" Retificação da deliberação de 21/01/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Concurso Público n.º OM/CP/03/21 - "Requalificação e Reabilitação da Piscina Municipal e
Pavilhão Desportivo" - Erros e Omissões e prorrogação do prazo de entrega de propostas Deliberado, por unanimidade.
Estudo Urbanístico - Estudo de Alinhamento do Quarteirão Forca (Norte) - Alteração Pontual Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 282/2006 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 128/2018 - Deliberado, por unanimidade.
31.mar
Prestação de Serviços de Auditor Externo - Revisão Legal de Contas do Município de Aveiro O Executivo tomou conhecimento da adjudicação do procedimento, por Ajuste Direto, ao único
concorrente convidado, a Sociedade de Revisores “JOÃO CIPRIANO & ASSOCIADOS, SROC,
LDA.”, pelo preço contratual global de 19.620,00€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Relatório de Gestão e Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e
Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação do ano de 2020 - Deliberado, por maioria.
Revisão da taxa de juro do Contrato de Empréstimo de Assistência Financeira do Município de
Aveiro - Deliberado, por unanimidade.
AdRA / Águas da Região de Aveiro - Assembleia Geral de 17 de março de 2021 - O Executivo
tomou conhecimento.

Associação Rota da Bairrada - Assembleia Geral de 7 de abril de 2021 - O Executivo tomou
conhecimento.
5.ª Alteração Orçamental - O Executivo tomou conhecimento.
Aceitação de doação de um núcleo de exemplares do Campeão das Províncias - Deliberado,
por unanimidade.
Adesão à European Festivals Association (EFA) - Deliberado, por unanimidade, aprovar a
adesão à European Festivals Association.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 83/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 88/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
292,54 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 90/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 93/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Associação Musical das Beiras / Orquestra Filarmonia das Beiras - Assembleia Geral de 26 de
março de 2021 - O Executivo tomou conhecimento.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 94/2021 Deliberado, por unanimidade a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Processo 710/20.6BEAVR - Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro - O Executivo tomou
conhecimento da notificação efetuada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro ao
Município de Aveiro.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 95/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Apoio Financeiro às Associações Desportivas no âmbito do Programa Municipal de Apoio
às Associações 2020/2021 - Deliberado, por unanimidade, aprovar, a atribuição dos apoios
financeiros indicados no mapa infra, bem como as minutas dos contratos-programa para a
época desportiva 2020/2021.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 99/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Consolidação das Mobilidades Intercarreiras e Intercategorias dos Trabalhadores colocados
em 2020 - Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 102/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
200 €.

Campanha "Compre no Comércio Local" - Normas de Participação - Deliberado, por
unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 103/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de dois lugares
de venda para instalação e exploração de um estabelecimento de comércio e/ou serviços,
nas lojas 3 e 10 do Mercado Municipal Manuel Firmino, no Município de Aveiro - anulação Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Hasta Pública, por licitação verbal, para atribuição do direito de ocupação
de cinco lugares de venda para instalação e exploração de um estabelecimento de comércio e/
ou serviços, nas lojas 3, 10, 11, 13 e 19 do Mercado Municipal Manuel Firmino, no Município
de Aveiro - Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 104/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 111/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.

AIC - Academia Internacional de Cerâmica - Deliberado, por unanimidade, aprovar a integração,
enquanto Membro Afiliado da Academia Internacional de Cerâmica.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 40/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.

OCUPA-T - Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres - Deliberado, por maioria,
aprovar o Programa Ocupa-T.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 87/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 81/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 82/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Renovação de autorização de permanência provisória por período alargado, mas a título
transitório de um elemento, em habitação social atribuída a um agregado familiar residente da
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 86/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado com

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 92/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 100/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado
celebrado com um agregado familiar residente na Urbanização Social de Cacia, Freguesia de
Cacia - Proposta n.º 112/2021 - Deliberado, por unanimidade.
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boletim municipal aveiro
6.mai

Ressarcimento ao Município de Aveiro por ocupação uma parcela de terreno, por parte da
empresa "Dias Úteis, Lda." - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica do Bonsucesso" - Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica das Barrocas" - Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/21 - Centro Escolar de Nossa Senhora de
Fátima - Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/21 - "Montes de Azurva - Requalificação
Urbana-Fase II" - Revogação da decisão de contratar - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/09/21 - "Beneficiação de Arruamentos na
Freguesia de Cacia e no Lugar de Nariz" - Esclarecimentos e erros e omissões - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/21 - "Manutenção e pequenos Arranjos
Urbanísticos em Arruamentos na Freguesia de Oliveirinha" - Adjudicação - O Executivo tomou
conhecimento.
Processo de Obras n.º 282/2021 - Deliberado, por unanimidade.
29.abr
Aveiro-Expo - Parque de Exposições, EM - Em liquidação - Relatório e Contas 2020 Deliberado, por unanimidade.
Acordo Coletivo de Empregador Público entre o Município de Aveiro, o SINTAP - Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos e o STAL Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins - Deliberado, por unanimidade.
Protocolo com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna - Festa da Saúde 2022 Deliberado, por unanimidade.

Distinções Honoríficas 2021 - Deliberado, por votação secreta e individual, aprovar, por
unanimidade, todas as propostas para atribuição das Distinções Honoríficas do Município
de Aveiro.
.
PMAA 2021 - Apoios Financeiros a atribuir às Entidades da Área Social, Associações culturais
e/ou recreativas, Associações de defesa e promoção do património, Associações de Jovens
e Associações de Escutismo e Organizações não-Governamentais, sem fins lucrativos que
atuem nomeadamente na área cívica e/ou educativa - Deliberado, por unanimidade, retiradas
as propostas relativas ao Centro Social e Paroquial de São Jacinto e ao Centro Comunitário de
São Pedro de Aradas.
Atribuição de Topónimos - Deliberado, por unanimidade, em conformidade com o parecer da
Comissão Municipal de Toponímia.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 117/2021 Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 123/2021 Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - "Construção do Ecocentro Municipal
de Aveiro" - Adiamento do início dos trabalhos - Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/19 - "Substituição de chapas da Cobertura
do Estádio Municipal de Aveiro" - Prorrogação do Prazo de execução da empreitada Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/15/20 - "Igreja das Carmelitas, Aveiro Reabilitação da Igreja e Edifício Anexo" - Trabalhos a Menos - Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" Trabalhos Complementares - Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" Prorrogação do prazo de Execução - Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - "Intervenção para a qualificação
urbana da Ex-EN-109" - Trabalhos Complementares - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 699/2021_IMOFIXA - Investimentos Imobiliários S.A. - Deliberado, por
unanimidade.
20.maio

6.ª Alteração Orçamental - Tomar conhecimento.
7.ª Alteração Orçamental - Tomar conhecimento.

Turismo do Centro de Portugal - Assembleia Geral - O Executivo tomou conhecimento.

Aveiro Tech City - "Aveiro Criatech Artistic Residences - Normas de Participação da 2.ª Edição
- Deliberado, por unanimidade.

"Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro,
e Concessão do Serviço Público de Estacionamento em Parques de Estacionamento
Subterrâneos" - Adenda ao contrato para a execução da empreitada - Deliberado, por maioria.

Campanha "Compre no Comércio Local" - Ratificação da calendarização das Normas de
Participação - Deliberado, por unanimidade.
Contrato de comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a VIC Aveiro Arts
House para a cedência de bens culturais móveis aos Museus de Aveiro - Deliberado, por
unanimidade.
Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica 2021 - Redução do valor das
taxas e preços de utilização dos espaços culturais municipais - Deliberado, por unanimidade.
Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica 2021 - Isenção do pagamento
à Câmara Municipal de Aveiro da Comissão de 12% a 20% pelas Pessoas e Empresas que
vendem produtos (sob) contrato nas lojas dos Museus de Aveiro, de janeiro a junho 2021 Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 105/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 116/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 120/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
250,00 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 109/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 113/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 115/2021 - Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 332,50€.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado de
um morador na Urbanização de Santiago, da União das Freguesias de Gloria e Vera Cruz Deliberado, por unanimidade.

"Orçamento Participativo com ação Direta 2021" - Calendarização das Normas de
Participação - Deliberado, por unanimidade.
Teatro Aveirense - Regulamento Interno - Deliberado, por maioria.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 124/2021 Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 125/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 136/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Despacho n.º 137/2021 Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor total de
585,08 €.
Cessação de Contrato de arrendamento apoiado celebrado com um morador, residente na
Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 126/2021
- Deliberado, por unanimidade.
Autorização de permanência de um elemento em habitação atribuída a um agregado familiar
residente na Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta
n.º 133/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Cessação de Contrato de arrendamento apoiado celebrado com um agregado familiar,
residente na Urbanização Social de Cacia, Freguesia de Cacia - Proposta n.º 134/2021 Deliberado, por unanimidade.
Renovação da autorização de permanência de um elemento em habitação atribuída a um
agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e
Vera Cruz - Proposta n.º 135/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Cessação de Contrato de arrendamento apoiado celebrado com um morador, residente na
Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 138/2021
- Deliberado, por unanimidade.

Extinção do Contrato n.º 34/2017 por acordo de revogação - Deliberado, por unanimidade.

Renovação da autorização de permanência de um elemento em habitação atribuída a um
agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e
Vera Cruz - Proposta n.º 141/2021 - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/15/17 - "Requalificação de Edifícios de
Habitação Social no Bairro de Santiago" - Trabalhos de supressão de erros e omissões,
trabalhos a mais e trabalhos a menos - Deliberado, por unanimidade.

Resolução de Contrato de arrendamento apoiado celebrado com uma moradora, residente na
Urbanização de Santiago, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 142/2021
- Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica dos Areais" - Esclarecimentos / erros e omissões - Deliberado, por unanimidade.

Rendas em atraso de ex-inquilinos de Habitação Social - Regularização da dívida - Proposta
n.º 143/2021 - Deliberado, por unanimidade, declarar a prescrição da dívida de rendas sociais
apoiadas, no montante total de 65.298,72€.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/21 - "Requalificação e Ampliação da
Escola Básica dos Areais" - Prorrogação do prazo de entrega de propostas - Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/21 - "Rua Dr. Mário Sacramento Requalificação de arruamento e passeios" - Adjudicação - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/30/20 - Requalificação Urbana Eixo
"Rotunda" Rua de Viseu e Rua dos Milagres - "Rotunda" de Esgueira - 1.ª fase - Impugnação
Administrativa - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/33/19 - "Qualificação da Rua João Francisco
do Casal - Esgueira" - Prorrogação do prazo de execução da empreitada - Deliberado, por
maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/19 - "Parque de Estacionamento de Apoio
à Intermodalidade" - Trabalhos complementares e Supressão de Trabalhos - Deliberado, por
maioria.

"Contrato de Comodato a celebrar entre o Município e a Junta de Freguesia de Aradas - Escola
de Verdemilho - Rua do Solar da Nossa Senhora das Dores" - Deliberado, por unanimidade.
"Contrato de Comodato a celebrar entre o Município e a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Nariz - Escola Primária de Nariz - Rua Professor Gelásio Rocha - Nariz" Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/09/21 - "Beneficiação de Arruamentos na
Freguesia de Cacia e no Lugar de Nariz" - Adjudicação - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/19 - "Estabilização de Taludes e E
struturas de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa" - Prorrogação do prazo de
execução da empreitada - Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/19 - "Estabilização de Taludes e Estruturas
de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa" - Prorrogação do prazo de execução da
empreitada - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/20 - "Reabilitação e Ampliação da Escola
Básica da Póvoa do Paço" - Trabalhos Complementares - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/21 - "Requalificação e Reabilitação da
Piscina Municipal e Pavilhão Desportivo" - Concurso por lotes - Adjudicação - Deliberado, por
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - "Qualificação da Rua de Pêga" Trabalhos complementares - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/20 - "Reabilitação e Ampliação da Escola
Básica da Póvoa do Paço" - Trabalhos Complementares - Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - "Qualificação da Rua de Pêga" Prorrogação do prazo de execução da empreitada - Deliberado, por maioria.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/21 - "Requalificação Urbana da envolvente
à EB 2/3 de Cacia e ligação à antiga EN 109 - Abertura de procedimento - Deliberado, por
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/21 - "Nova Escola Básica do 1.º Ciclo de
Eixo" - Abertura de Procedimento - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 713/1954 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 329/1994 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 128/2018 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 467/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 677/2021 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 750/2021 - Deliberado, por unanimidade.

Programa de apoio à Esterilização 2020 - Aditamento - Deliberado, por unanimidade.
Restrição da circulação automóvel de 15 de maio a 15 de setembro de 2021 - O Executivo
tomou conhecimento dos dois editais.
Processo de Obras n.º 7/2021/907 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 7/2021/942 - Deliberado, por unanimidade.

