
CÂMARA MUNICIPAL

março’2017

TEATRO
AVEIRENSE
SUCESSO
2016

INAUGURAÇÃO
COMPLEXO 
DESPORTIVO DA
TABOEIRA

PEDUCA
EM FRANCA
EXECUÇÃO

ROTUNDA DA
JUNQUEIRA
EM OBRA

CÂMARA 
PAGA DÍVIDA
ANTIGA

OBRAS
DE ESCOLAS 
ADJUDICAÇÃO



Aveirobus

Obras no Município

PEDUCA

Gestão Municipal

DESTAQUES

CONTACTOS
Câmara Municipal de Aveiro 
Cais da Fonte Nova
Apartado 244
3811 - 904 Aveiro

FICHA TÉCNICA
Edição e Propriedade  Câmara Municipal de Aveiro  Direção  José Agostinho Ribau Esteves  Produção e Fotografia  Câmara Municipal de Aveiro    , 
Bosch Portugal Depósito Legal N.º 282647/08; Periodicidade - Trimestral; Isentos de registo na ERC ao abrigo do DL 8/99 de 9 de junho, art.º 12, n.º 1.

Teatro Aveirense

Ambiente

geral@cm-aveiro.pt
tel: 234 406 300
fax: 234 406 301 http://agenda.cm-aveiro.pt/

www.cm-aveiro.pt

municípiodeaveiro



boletim municipal aveiro [01]

  Caros(as) Munícipes

 A Câmara Municipal de Aveiro vive um momento histórico e da maior 
importância para a sua vida e a do Município de Aveiro das próximas duas 
décadas: com a chegada do visto do Tribunal de Contas ao Programa de 
Ajustamento Municipal (PAM), estamos a iniciar a plena implementação do 
PAM, com o recebimento do empréstimo de 85,5 milhões de euros contratado 
com o Fundo de Apoio Municipal e com o pagamento a todas as Entidades 
a quem devemos dinheiro, passando a cumprir todo o quadro legal em vigor 
(muito em especial a Lei dos Compromissos), e ganhando a plena autonomia 
de gestão e a necessária credibilidade fundamental para o crescimento e do 
desenvolvimento do Município de Aveiro.

 No passado dia 14 de março realizámos uma reunião de trabalho com os nossos 
Credores, explicando o PAM, as suas lógicas de planeamento financeiro e os 

mecanismos de pagamento das dívidas, pagámos dívidas, assinámos acordos de pagamento de dívidas, e demos notícia do 
facto para que os Cidadãos, os Operadores Económicos, as Entidades Públicas, saibam que há uma Câmara Municipal de 
Aveiro (CMA) nova, a dar os seus primeiros passos num novo caminho de cumprimento, sustentável, credível e competente.
 Finalmente conseguimos chegar a este importante caminho seguro.
 Agradecemos publicamente a todos os nossos Credores, a espera e o apoio que nos deram, garantindo o rigoroso 
cumprimento dos compromissos agora assumidos.
 Fazer obra sem pagar, comprar bens e serviços sem pagar, prometer subsídios sem pagar, são absurdos e erros de 
gestão, que arrumamos em definitivo nesta nova fase de vida que se iniciou com o atual mandato autárquico e que se 
consolida neste caminho novo em que já andamos neste mês de março de 2017.
 Ter a dívida como principal elemento do debate político e como imagem de marca de uma Câmara Municipal e de um 
Município, como aconteceu em Aveiro nos últimos 15 anos, é um absurdo e um erro de gestão, é tempo perdido e energia 
mal gasta, que arrumamos em definitivo nesta nova fase da vida da CMA e do Município de Aveiro.
 Gerir bem, com realismo e ambição, com verdade e proximidade aos Cidadãos, com transparência, rigor e capacidade 
de conquista, são os instrumentos que usamos no caminho novo onde andamos, para concretizar melhores serviços e 
mais qualidade de Vida para os Cidadãos, mais crescimento e mais desenvolvimento.
 Estamos também numa fase muito intensa de preparação e realização de investimentos em obras municipais.
 Prosseguem muitas obras de repavimentação de arruamentos, de qualificação de jardins e de outros espaços públicos, 
feitas apenas com receitas correntes da CMA.
 Temos desenvolvido muitos projetos, concursos e obras que são financiadas pelos Fundos Comunitários do Portugal 
2020, e que ocorrem nos quatro cantos do Município, com intensidade crescente, e muito intensa até 2020. 
 Nesta edição do Boletim Municipal partilhamos informação sobre a maior parte desses investimentos, convidando 
todos a contribuir com ideias para os projetos, e com acompanhamento ativo e atento das obras. 
 Destacámos na capa deste Boletim, a obra CMA do Complexo Desportivo da Taboeira, inaugurada e entregue à 
Associação Desportiva de Taboeira depois de cerca de 16 anos de espera, numa operação muito complexa que conseguimos 
concretizar em obra com êxito, e com um relevante impacto social pela sua utilização por centenas de Crianças e Jovens.            
 O ano de 2016 teve mais duas marcas de excelência: mais um record no crescimento do Turismo, com continuado 
crescimento, e o melhor ano do Teatro Aveirense desde a sua reabertura em 2003. A Cultura e o Turismo continuam a ser 
duas apostas estratégicas em que investimos intensamente e de forma interligada.                  
 E fica o convite para que participe na edição 2017 da Feira de Março, de 25 de março a 25 de abril, com um conjunto 
vasto de motivos de atração, com um destaque muito especial para o cartaz dos espetáculos musicais.  
 Venha conhecer o Boletim Municipal de Março de 2017, acompanhe a atividade da Câmara Municipal de Aveiro e 
disponha para o que entender por Bem.
 Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro



A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) recebeu no 
passado dia 27 de janeiro a comunicação de Visto 
do Tribunal de Contas relativo ao seu Programa de 
Ajustamento Municipal (PAM). 
Este é um acontecimento da maior importância para 
a CMA, para o Município de Aveiro e para os seus 
Cidadãos, Associações, Empresas e Parceiros.
Esta decisão representa o corolário de um longo e 
exigente trabalho, sendo da maior importância para 
a CMA e para o Município de Aveiro, de forma a 
procedermos ao pagamento da dívida pela utilização 
dos 85,5 milhões de euros de empréstimo do Fundo de 
Apoio Municipal que vamos receber por tranches nos 
próximos 18 meses. 
Outros importantes objetivos vão ser cumpridos, 
como o cumprimento da Lei dos Compromissos 
(entre outras), e o ganharmos a plena autonomia 
de gestão da CMA para livremente decidirmos a 
tipologia da despesa que queremos fazer, sempre 
com uma gestão cumpridora, racional, competente, 
transparente, ao serviço dos Cidadãos e com a 
participação solidária de todos.
A execução do PAM com a utilização do empréstimo do 
Fundo de Apoio Municipal (FAM) é o caminho obrigatório 
por Lei, necessário para resolver o grave desequilíbrio 
financeiro da CMA, e único no contexto legal e dos 
instrumentos financeiros disponíveis em Portugal. 
Às medidas de reequilíbrio orçamental que já foram 
implementadas, ao nível da racionalização da estrutura 

PAM
OBTÉM VISTO 
DO TRIBUNAL 
DE CONTAS

organizativa da CMA, da sua despesa e da sua receita, 
com resultados positivos em termos financeiros, da 
qualidade dos serviços prestados aos Cidadãos e dos 
investimentos em curso com relevante conquista de 
Fundos Comunitários, vai juntar-se agora o empréstimo 
do FAM que nos vai permitir pagar a enorme dívida da 
CMA, o que tem relevante impacto social e económico, 
juntando-se aos cerca de 45 milhões de euros de dívida 
que conseguimos pagar nos três primeiros anos do 
atual mandato autárquico.
Seguem-se agora os devidos atos formais para que seja 
dado seguimento ao processo de execução do PAM. 



boletim municipal aveiro [03]

Teve lugar no passado dia 28 de dezembro a sessão 
pública de assinatura dos Contratos de Delegação de 
Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) e as Juntas de Freguesia para o ano de 2017, no 
âmbito dos serviços públicos essenciais e da gestão da 
salubridade urbana e pública, as áreas de rede de águas 
pluviais, espaços verdes, caminhos e bermas, valas e 
valetas entre outras de relevante interesse para as 
respetivas populações.
A opção política da CMA em delegar competências 
nas Juntas de Freguesia resulta da necessidade 
de continuar a elevar a quantidade e a qualidade 
da prestação de serviços públicos aos Cidadãos 
do Município de Aveiro, bem como da avaliação 
muito positiva da execução da Delegação de 
Competências com as Juntas de Freguesia no 
segundo semestre de 2016.

Os contratos determinam ainda outras áreas de 
delegação de competência que entretanto serão 
formalmente operacionalizadas, nomeadamente no 
âmbito da construção, manutenção e gestão de parques 
infantis, placas de toponímia, fontes, fontanários e 
tanques, e polidesportivos, além de várias obras de 
âmbito extraordinário e de relevante interesse para cada 
uma das Freguesias e para o Município.
O processo de negociação e de acordo entre a Câmara 
Municipal de Aveiro (gerido pelo Presidente e pelo 
Vice-Presidente) e as Juntas de Freguesia 
desenvolveu-se de forma construtiva e aberta, tendo 
culminado com um acordo entre todas as partes 
envolvidas, estando a delegação em plena execução 
desde o passado dia 1 de janeiro. 
Os contratos assinados têm um valor total de 
investimento da CMA de 1.412.000€.

TARIFA RESÍDUOS URBANOS BAIXA 15%
A Câmara Municipal de Aveiro reduziu 15 % das tarifas de resíduos urbanos do Município de Aveiro para 2017 face 
ao valor praticado em 2016, sendo esta medida aplicada a todos os titulares de contratos de fornecimento de água, 
Cidadãos proprietários e inquilinos.
A redução agora aplicada soma-se à redução de 15% implementada em 2016 e tem a devida e necessária 
sustentabilidade técnica e financeira. A redução substancial das tarifas de resíduos urbanos (30 % em dois 
anos) é uma consequência da redução dos custos de gestão global da CMA e da gestão dos resíduos urbanos.
Prosseguimos assim o processo progressivo de redução das tarifas e preços que temos vindo a executar, 
cumprindo as orientações da Entidade Reguladora (ERSAR), mantendo a despesa da varredura urbana (que é 
de cerca de 850.000€ por ano) a ser paga pela receita do IMI.
Para os serviços auxiliares de gestão de resíduos urbanos (serviço privado de recolha, transporte e 
tratamento de RU) foi mantida a tabela de preços de 2016.

DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS 2017
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PROGRAMA MUNICIPAL 
DE APOIO 
ÀS ASSOCIAÇÕES
A cooperação e o apoio às Associações são para a 
Câmara Municipal de Aveiro (CMA) áreas de grande 
importância no desenvolvimento do Município e na 
dinamização da Comunidade, por força do relevante 
interesse público de que se reveste boa parte da 
sua atividade.
Além de todo o trabalho de cooperação que temos 
realizado ao nível do apoio logístico, da isenção 
de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, 
transportes e materiais, a CMA iniciou a aplicação do 
Programa Municipal de Apoio às Associações, juntando 
um apoio financeiro à atividade e aos investimentos 
das Associações do Município de Aveiro.
A gestão da CMA tem registado um assinalável 
sucesso no que respeita à sua reestruturação 
financeira e organizacional, com a redução da dívida 
herdada de 150 milhões de euros para os atuais 105 
milhões de euros em três anos, e com a prestação 
de serviços públicos com qualidade crescente e 
investimentos relevantes de montante já considerável, 
em consequência da seriedade, do rigor, do equilíbrio 
na gestão da despesa e da receita e da conquista de 
Fundos Comunitários.
Com o recebimento do Visto do Tribunal de Contas ao 
Plano de Ajustamento Municipal, fundamental para 
procedermos ao pagamento da dívida que ainda temos 
em falta, assim como para passarmos a cumprir a 
Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 
estão criadas as condições legais para que a CMA 
atribua os apoios financeiros às Associações.

No passado dia 16 de fevereiro foram assinados os 
Protocolos de Colaboração entre a Câmara Municipal 
de Aveiro (CMA) e as duas corporações de Bombeiros 
do Município tendo em conta a relevante atividade 
de interesse público em prol da população Aveirense, 
para além da disponibilidade permanente para o 
Sistema de Proteção Civil em geral e para o Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Aveiro em particular.

Os protocolos atingem um valor total de apoio 

de 219.000€, repartido em 105.000,00€ para os 

Bombeiros Velhos e 117.000,00€ para os Bombeiros 

Novos (incluindo neste último uma verba de 

12.000,00€ para as despesas relativas à atividade da 

Secção de São Jacinto).

Integrado no Plano de Apoio Municipal estão ainda os 

valores relativos a antigas dívidas da CMA para com 

as Corporações de Bombeiros (num total de 153.000€) 

cujo pagamento acontecerá durante o ano de 2017 

com a execução do PAM.
Com a assinatura destes Protocolos será dada 
continuidade à implementação da nova metodologia 
de gestão dos Serviços Municipais de Proteção 
Civil, em que a gestão da operação assenta nas 
Corporações de Bombeiros, num processo novo de 
cooperação institucional entre a CMA, os Bombeiros 
Velhos e os Bombeiros Novos, apostando numa 
opção de introduzir uma componente específica de 
apoio ao financiamento do investimento em obras, 
equipamentos e viaturas no valor de 15.000€ para 
cada uma das Corporações de Bombeiros.

PROTOCOLOS DE 
COLABORAÇÃO 
COM OS 
BOMBEIROS
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No seguimento do processo de ativação da concessão 
dos transportes públicos municipais rodoviários e 
marítimos no passado dia 1 de janeiro de 2017, assim 
como do compromisso assumido de implementar 
ajustamentos na oferta de serviço que corrijam erros 
e omissões, que melhorem a relação com a procura, e 
cuidando de dar resposta às reclamações e propostas 
dos Utentes, a Câmara Municipal de Aveiro procedeu 
a um conjunto de ajustamentos acordados com a 
Concessionária Aveirobus, que entraram em vigor no 
dia 6 de março de 2017.
Devemos registar publicamente que ao final dos dois 
primeiros meses de funcionamento, a Aveirobus atingiu 
um bom nível de equilíbrio e de qualidade de serviço, 
ultrapassando os problemas havidos em especial nas 
duas primeiras semanas, e procedendo a uma transição 
do modelo de gestão, que sendo muito delicada e difícil, 
além de necessária, se manifesta positiva. 
Reiteramos o objetivo de atingirmos um nível de serviço 
muito bom no final do primeiro trimestre de 2017, com 
a entrada em velocidade cruzeiro da concessão dos 
transportes públicos municipais rodoviários e marítimos.
No final do primeiro semestre de 2017 será realizada 
uma operação profunda de avaliação, ponderando 
novos ajustamentos, e prosseguindo 
a aposta em continuar a elevar a qualidade do serviço 

prestado aos nossos Cidadãos, aos que já são Utentes 
da Aveirobus e a muitos outros que queremos que 
passem a ser.
À significativa elevação da qualidade dos autocarros 
ao serviço dos Cidadãos, vamos continuar a melhorar 
a qualidade do serviço, equilibrando a quantidade da 
oferta com a necessidade dos Cidadãos e a necessária 
sustentabilidade técnica e financeira desta importante 
operação de serviço público de transportes. 
Nos ajustamentos tivemos uma especial atenção aos 
transportes escolares, melhorando a oferta também 
em consequência do trabalho de articulação que 
realizámos com os Agrupamentos de Escolas, sendo 
que aprofundaremos esse trabalho para melhorar ainda 
mais a relação entre os horários dos transportes 
e os horários das escolas antes do início do novo ano 
letivo 2017/2018.             
No que respeita aos ajustamentos para além de alguns 
ajustes de percurso foram introduzidos 18 novos 
horários e 15 alterações de período de funcionamento 
(verão e/ou inverno para anual), relembrando que 
executamos assim um compromisso previsto desde 
antes do início da concessão, além de implementarmos 
acertos resultantes de novas dinâmicas e melhorias 
que entendemos por bem introduzir nos circuitos.

MELHORADA A OFERTA 
EM MARÇO 2017

MELHORADA A OFERTA 
EM MARÇO 2017
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LINHA 12
> Volta de Verba/Nariz | Percurso novo: a alteração do sentido da volta permite uma melhor utilização das  
 paragens com abrigo beneficiando os Cliente
> 1 Novo horário

LINHA 1
> Percurso prolongado: 
 todos os horários passam a assegurar à ida até à EB 2, 3 Rio Novo de Príncipe (Cacia)
> 3 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual e/ou inverno para anual)

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES :

LINHA 2
> 3 Novos horários e 1 alteração de período de funcionamento (verão para anual e/ou inverno para anual)

LINHA 3
> 2 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual e/ou inverno para anual)

LINHA 4
> Aveiro – Eixo | Percurso novo: todos os horários passam a assegurar à passagem na EB 1 Eixo (nova  
 paragem);  EB 2, 3 Eixo (porta da escola) e EB Requeixo
> 3 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual e/ou inverno para anual)

LINHA 5 e LINHA 7
> Coordenação de horários: A coordenação dos horários destas linhas permite ligar diretamente as viagens
 da linha 7 para a linha 5 o que facilita a ida de, por exemplo, Quinta do Torto (linha 7) para o Agrupamento  
 de Escolas de Esgueira (linha 5) e regresso
> 2 Novos horários 

LINHA 6
> 1 Novo horário e 2 alterações de período de funcionamento (verão para anual e/ou inverno para anual)

LINHA 8
> Percurso prolongado: todos os horários passam a assegurar à ida até a São Bento;
> 3 Novos horários

LINHA 10
> Volta de Verba/Nariz | Percurso novo: a alteração do sentido da volta permite uma melhor utilização das  
 paragens com abrigo beneficiando os Clientes

LINHA 13
> Forte da Barra – Estação de Aveiro | Percurso novo: 
 foi alterada o circuito entre a paragem EB 2, 3 João Afonso e Caçadores 10 - Sé (EB 2, 3 João Afonso |  
 Av. Oita | Av. 25 Abril – Mario Sacramento | Av. 25 Abril – Jose Estevão | Caçadores 10) para servir os alunos 
 das escolas Mário Sacramento e José Estevão

 www.aveirobus.pt
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APOIO FINANCEIRO
DO IMT 
A 28 de dezembro de 2009 foi celebrado entre o 
Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) e 
a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) um acordo de 
cofinanciamento para a aquisição de um autocarro 
destinado ao transporte urbano no Município, 
integrando esta operação no âmbito do apoio anual à 
renovação de frota da empresa municipal MoveAveiro. 
A comparticipação financeira foi paga pelo IMTT 
em dezembro de 2009, num total de 153.160€, 
encontrando-se em falta, até à presente data, o envio 
dos comprovativos da realização do investimento 
referentes à aquisição da viatura, uma vez que a 
aquisição da referida viatura não se concretizou. Face 
ao exposto a CMA apresentou em 2014 uma proposta 
de reposição faseada da comparticipação não tendo 
recebido a concordância por parte do IMTT.
Dada essa circunstância e a capacidade financeira 
da CMA, o Presidente da CMA determinou a 
devolução imediata da totalidade do apoio financeiro 
obtido, regularizando assim essa dívida.

A Câmara Municipal investiu num novo abrigo de 
passageiros para o ferryboat/lancha, melhorando 
as condições do posto intermodal de transportes 
existente no Forte da Barra.
Esta estrutura passa a ser gerida pela empresa 
concessionária dos transportes públicos, a Empresa 
ETAC/ Aveirobus, procedendo ao seu fecho durante 
a noite/madrugada por questões de segurança 
e salubridade.

MOVEAVEIRO 
MUDA DE INSTALAÇÕES

Com a ativação da concessão do Serviço Público 
de Transportes Rodoviário e Fluvial de Passageiros 
e início da atividade da “Aveiro Bus” os serviços 
de atendimento ao público da empresa municipal 
“MoveAveiro em Liquidação” estão instalados no 
edifício dos Paços do Concelho. 

No dia 8 de março de 2017 foi aprovado o projeto 
do novo Centro Coordenador de Transportes e foi 
autorizada a abertura do procedimento de concurso 
público pela empresa Aveirobus/ETAC no âmbito da 
operação da Concessão dos Transportes Públicos 
de Aveiro.
Com esta decisão está dado mais um importante 
passo para a qualificação e ativação do Centro 
Coordenador de Transportes junto à Estação da CP, 
com um investimento de cerca de meio milhão de 
euros assumindo esta infraestrutura uma importante 
função na gestão dos transportes rodoviários na 
Cidade, do Município e da Região de Aveiro. 
O concurso foi lançado no dia 15 de março.

NOVO ABRIGO 
DE PASSAGEIROS

CENTRO 
COORDENADOR 
DE 
TRANSPORTES
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Inauguração do 
Complexo Desportivo da Taboeira
Cumprindo o compromisso assumido no início do atual mandato autárquico, reparando 
um velho passivo de cerca de 14 anos, partindo de uma obra parada e degradada, após 
o desenvolvimento de um complexo processo administrativo e negocial e de um forte 
investimento, teve lugar no passado dia 18 de dezembro a inauguração do novo Complexo 
Desportivo da Taboeira. 

No âmbito da construção do Estádio Municipal de 
Aveiro, que foi palco de alguns jogos do EURO 2004, 
o Município de Aveiro (MA) procedeu à ocupação das 
antigas instalações da Associação Desportiva de 
Taboeira (ADT), tendo sido outorgado um Protocolo 
entre as partes, em 16 de novembro de 2001, com o 
objetivo de regular os termos e condições em que a 
ADT procederia à desocupação e cedência das suas 
então instalações e campo.
Nesse Protocolo ficou definida, como contrapartida 
dessa desocupação, que o MA se comprometia a 
construir e a ceder à ADT um Complexo Desportivo, 
a localizar na Quinta da Condessa, composto por um 
campo de futebol relvado, um campo de treinos anexo, 
balneários e sede. Em 20 de maio de 2003 as partes 
outorgaram um Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, mediante o qual o Município de Aveiro 
deixava de ser responsável pela construção, passando a 
comparticipar financeiramente a ADT na construção do 
complexo, constituído por dois campos de jogos, bem 
como a disponibilizar terrenos, a título definitivo, para a 
instalação provisória dos campos.
Finalmente, em 14 de agosto de 2009, o MA e a 
ADT formalizaram um novo Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo tendo como objetivo 
a concretização do processo de cooperação 
entre as partes com vista à atribuição de uma 

comparticipação financeira destinada a apoiar 
a construção do novo Complexo Desportivo da 
Taboeira, no valor de 2.370.548,82€.
A construção do Complexo Desportivo da Taboeira 
foi iniciada em outubro de 2009, tendo a ADT 
contratado para o efeito a empresa EDIVISA, através 
de contrato assinado em 15 de agosto de 2009, pelo 
valor acima referido.
Em 2010 a obra foi interrompida por incumprimento dos 
pagamentos do MA à ADT para cumprimento do Contrato-
Programa e consequente pagamento ao empreiteiro.
A 28 de novembro de 2012 foi estabelecido um acordo 
de pagamento entre as partes com o objetivo de 
regularizar os pagamentos em atraso, tendo o mesmo 
sido cumprido apenas durante três meses, o que ditou 
novamente a paragem da empreitada.
Em junho de 2013 a obra foi reiniciada ao nível 
da preparação dos campos de jogos tendo sido 
suspensa no mesmo ano por novos incumprimentos 
de pagamentos.
Os sucessivos atrasos e paragens de obra levaram à 
degradação e vandalismo das estruturas entretanto 
realizadas, as quais provocaram um prejuízo na ordem 
dos 300.000€, bem como uma penalização enorme 
para a ADT, que se viu privada de um espaço seu para 
a prática desportiva, tendo a necessidade de recorrer 
a instalações desportivas alternativas com custos 

Inauguração do 
Complexo Desportivo da Taboeira
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CARSURF OBTÉM 
FINANCIAMENTO
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Fundação do 
Desporto assinaram no passado dia 23 de novembro, 
dois protocolos de financiamento para o Centro de Alto 
Rendimento de São Jacinto, estrutura que integra a 
Rede Nacional CAR.
Através destes dois protocolos, a CMA obtém, no total, 
um financiamento de 30 mil euros para apoio aos 
projetos desportivos do CARSUF, tendo sido atribuídos 
19 mil euros para apoiar a dinamização de eventos 
de promoção da prática desportiva do surf com o 
envolvimento direto de diversos clubes nacionais 
e internacionais e 11 mil euros para dotar esta 
infraestrutura de diversos equipamentos de suporte 
à promoção da atividade desportiva, mas também à 
dinamização de eventos.

OBRAS NO MUNICÍPIO

CÂMARA REGULARIZA DÍVIDA

A Câmara Municipal de Aveiro aprovou o Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 
entre o Município de Aveiro e a Associação Desportiva 
de Taboeira para regularizar o pagamento do Projeto do 
Complexo Desportivo da Taboeira, representando um 
investimento de 133.628,05 € (acrescidos de IVA), dando 
mais um contributo para colocar na devida ordem o 
processo em causa. 
Sendo entendimento de ambas as entidades que o Projeto 
de Execução do Complexo não foi considerado no referido 
Contrato-Programa de 2009 por lapso, uma vez que o 
mesmo deveria fazer parte integrante da empreitada, a 
Câmara Municipal de Aveiro regulariza agora a situação 
pendente com a Associação Desportiva de Taboeira.

REPARAÇÃO DA 
COBERTURA DO 
ESTÁDIO 
A Câmara Municipal adjudicou em janeiro a empreitada 
de reabilitação da cobertura do Estádio Municipal à 
empresa “Habitâmega – Construções SA”, pelo preço 
contratual de 119.121,41€ (acrescidos de IVA), após a 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro 
no sentido de anular a decisão de adjudicação de maio 
de 2016, consequência da reclamação apresentada por 
uma das empresas concorrentes. 
A intervenção na cobertura do Estádio é a primeira 
intervenção de envergadura relevante em termos de 
manutenção deste Equipamento Desportivo Municipal 
e terá início no segundo trimestre de 2017.

elevados associados.
Em junho de 2016, e partindo de uma obra parada e 
degradada, após o desenvolvimento de um complexo 
processo administrativo e negocial, foi reiniciada 
a obra do Complexo Desportivo da Taboeira, 
nomeadamente a construção dos dois campos de 
futebol de relva sintética (um de futebol de 11 e outro 
com dois campos de futebol de 7) e a recuperação do 
edifício principal constituído por balneários, sede, bar 
e infraestruturas de apoio.
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Nova Escola Básica de São Bernardo

A Câmara Municipal adjudicou a empreitada de 
Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime 
Magalhães Lima à empresa SAVECOL – Sociedade 
Aveirense de Construções Civis, Lda. pelo valor de 
1.474.538,64€ (acrescidos de IVA) e a empreitada de 
Requalificação da Escola Básica João Afonso de Aveiro 
à empresa PEMI – Construção e Engenharia Lda. pelo 
valor de 1.098.178,17€ (acrescidos de IVA).
Assumindo a Educação como área prioritária de 
investimento, a Câmara Municipal de Aveiro contratou 
empresas externas para o desenvolvimento dos 
projetos de requalificação da Escola Secundária 
Dr. Jaime Magalhães Lima e EB 2,3 João Afonso 
de Aveiro, cujas intervenções serão cofinanciadas 
pelo Portugal 2020 no âmbito do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 
Internacional Região de Aveiro. Ambos os processos 
seguem agora para Visto do Tribunal de Contas.

EDUCAÇÃO
3,5 MILHÕES DE EUROS DE 
INVESTIMENTO

Principais áreas de intervenção nas 
reabilitações:

> renovação das instalações sanitárias

> renovação de todas as infraestruturas 

 (elétricas, gás, água, saneamento e pluviais)

> melhoria na conforto térmico dos edifícios

> instalação de luminárias LED

> recuperação do pavilhão (Escola João Afonso)

> recuperação dos espaços exterior

> requalificação das coberturas dos edifícios

Escola Básica 2.º e 3.º João Afonso de Aveiro

Escola Secundária Jaime Magalhães Lima
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Está a decorrer o concurso público para 
a empreitada da nova Escola Básica 
de São Bernardo com preço base de 
1.010.656,00 € (acrescidos de IVA).
A nova Escola Básica de São Bernardo, 
cujo projeto foi executado por uma 
empresa privada, será um edifício 
de arquitetura contemporânea a 
construir no recinto da Escola Básica 
2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo e será 
cofinanciado nos fundos comunitários 
do Portugal 2020 no âmbito do Pacto 
para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial da Região de Aveiro.

Foi adjudicada a obra de execução do arranjo 
urbanístico na Praceta da Rua Vitorino Nemésio 
(Montes de Azurva), na zona frontal à Escola Básica de 
Azurva, pelo valor de 55.121,01€ (acrescidos de IVA) e 
um prazo de execução de um mês.
A intervenção promoverá a correção das zonas de 
circulação pedonal na envolvente à Escola, aumentando 
o espaço disponível de tomada e largada de crianças, 
reforçando também a rede de drenagem de águas 
pluviais. A praceta central será intervencionada, 
promovendo a qualificação da zona ajardinada 
e substituição das espécies arbóreas existentes, 
aumentando também os lugares de estacionamento 
disponibilizados. 

AJUDICADA OBRA 
NOS MONTES
DE AZURVA

Estão a decorrer as obras de adaptação da zona 
de receção interior no Museu da Cidade, através da 
criação de uma ligação à Loja City Point da Câmara 
Municipal de Aveiro, por adaptação do balcão existente, 
criando um espaço de acolhimento e receção do 
Museu com loja. A intervenção tem um investimento 
de aproximadamente 10.000€ e prevê-se que esteja 
concluída até ao final do corrente mês e representa 
uma fase inicial para a concretização do projeto global 
de qualificação da ligação do Museu da Cidade à Sede 
da Turismo Centro de Portugal (TCP), para criação de 
uma grande Loja de Turismo, assim como um passo 
decisivo para a desativação do atual Welcome Center, 
cuja loja será vendida em hasta pública que vai 
decorrer nos próximos meses.

INTERVENÇÃO NO
MUSEU DA CIDADE

EDUCAÇÃO
3,5 MILHÕES DE EUROS DE 
INVESTIMENTO

NOVA ESCOLA 
BÁSICA 
DE 1º CICLO 
DE SÃO BERNARDO
CONCURSO PÚBLICO
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Estão em curso os trabalhos para construção da 
Rotunda da Junqueira (em Cacia), mais um investimento 
da Câmara Municipal de Aveiro na melhoria das 
infraestruturas rodoviárias, com um valor de 
179.731,34€ (acrescidos de IVA) a realizar pela empresa 
Carlos Pinho, Lda. A finalização da obra perspetiva-se 
que ocorra no final do primeiro semestre 2017.
O cruzamento da Junqueira (também conhecido por 
cruzamento da Renault), está regulado semaforicamente 
e tem uma configuração circular, assemelhando-se a 
uma rotunda intercetada por um dos seus acessos, 
solução que impõe forte acumulação de tráfego nas 
suas vias de acesso.
Neste sentido o projeto que vai ser executado em obra, 
substitui a regulação semaforizada pela construção de 
uma rotunda ligeiramente descentrada do eixo principal, 
que ocupa o espaço configurado pelo acesso circular atual. 
O projeto tem ainda como propósito melhorar as 
condições de segurança para os outros modos de 
transporte, razão pela qual, faz parte integrante do 
mesmo uma componente de passeios, pista para 
ciclistas, iluminação pública, sinalização vertical e 
horizontal, para além de infraestruturas de águas 
pluviais, arranjo paisagístico da ilha central, reforço da 
rede de distribuição de energia e infraestruturas aptas ao 
alojamento de redes de comunicações eletrónicas.

ROTUNDA DA 
JUNQUEIRA 
EM OBRA

A empreitada para execução da rede de drenagem 
de águas pluviais está em curso. Irá ser feita a 
intervenção em onze arruamentos do Município de 
Aveiro, num investimento de 195.000€ (acrescidos 
de IVA) e um prazo de execução de quatro meses, a 
executar pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e 
Terraplanagens Lda. 
A Câmara Municipal tem vindo a realizar um 
trabalho exaustivo de levantamento e cadastro das 
necessidades de investimento ao nível da rede de 
drenagem de águas pluviais, e execução de projetos, 
prosseguindo assim o investimento regular distribuído 
por todo o Município, devidamente planificado e com 
sustentabilidade financeira.

ARRUAMENTOS A INTERVIR: 

> Rua do Solposto, Santa Joana
> Rua Direita, Quintãs
> Rua Central e Travessa das Pombas, Mataduços 
> Rua Direita, Póvoa do Valado
> Rua S. João de Deus,  Esgueira
> Rua do Samoucal, Rua da Cruz e Rua da Cancela,   
 Sarrazola
> Rua Direita, Carregal
> Avenida da Universidade/Rua de Ovar, Glória
> Rua da Cancelada, Requeixo

ÁGUAS 
PLUVIAIS
NOVA 
EMPREITADA
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REQUALIFICAÇÃO
DA ESTRADA DO 
ESTEIRO DA MEDELA 
A Câmara Municipal de Aveiro vai comparticipar a 
intervenção da requalificação da Estrada do Esteiro da 
Medela com 17.481,79€, correspondente ao troço do 
arruamento localizado no Município de Aveiro. 
A Estrada do Esteiro da Medela, no troço compreendido 
entre a Capela da Coutada e o limite do Município 
de Ílhavo com o de Aveiro, e que se encontra em 
plena execução da obra, apesar de pertencer à rede 
municipal secundária e periférica em ambos os 
Municípios, assume relevante importância estratégica 
na gestão dos fluxos rodoviários entre Aveiro e Ílhavo, 
em especial na ligação ao Campus Universitário de 
Aveiro e como ligação complementar ao futuro Parque 
de Ciência e Inovação.

> Rua do Beco e do Carocho (em Aradas)
> Rua do Cabeço da Póvoa (em Cacia)
> Rua de S. Julião e de Santo André (em Cacia)
> Rua do Cócaro (em Santa Joana)
> Rua General Costa Cascais (parte) (em Esgueira)
> Travessa da Fonte de Cima (em Esgueira)
> Rua da Fonte (em Esgueira)
> Rua Condessa de Taboeira (em Esgueira)
> Rua da Escola (em Horta)
> Rua da Cumieira de Cima (em Póvoa do Valado)

CONSERVAÇÃO DE 
ACESSOS LOCAIS
NOVA EMPREITADA
DE PAVIMENTAÇÕES 
A Câmara Municipal de Aveiro lançou um novo 
concurso público para a realização de uma empreitada 
de pavimentações, pelo preço base de 340.247,63€ 
(acrescidos de IVA) e um prazo de execução de 
quatro meses. 
Após a elaboração do “Relatório do Estado de 
Conservação dos Arruamentos Municipais”,
do qual foi dado conhecimento ao Executivo 
Municipal na Reunião de Câmara de 23 de abril 
de 2014, e considerando o elevado volume de 
investimento necessário para a realização da 
intervenção imediata de reparação/beneficiação de 
pavimentos e infraestruturas (15 milhões de euros), 
tornou-se necessário planificar o investimento, de 
acordo com a urgência da intervenção e a capacidade 
financeira de investimento da CMA.
O trabalho técnico de elaboração dos projetos para novas 
fases continua, definindo um plano regular de investimento, 
intervindo na conservação das infraestruturas rodoviárias 
existentes em todo o Município.

Dando continuidade à aposta na capacitação interna 
dos serviços, para uma resposta mais rápida e eficaz 
no cumprimento dos serviços públicos essenciais, a 
Câmara Municipal de Aveiro tem estado a desenvolver 
o trabalho de pavimentações tendo já utilizado 
aproximadamente 1.500 toneladas de massas 
betuminosas desde a aquisição da pavimentadora.
O investimento na recuperação dos arruamentos 
continua a ser uma prioridade da CMA estando a ser 
desenvolvido um trabalho devidamente estruturado 
e planificado no tempo salvaguardando a devida 
sustentabilidade financeira.

PAVIMENTAÇÕES 
REALIZADAS PELOS 
SERVIÇOS URBANOS

OBRAS NO MUNICÍPIO
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A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) congratulou-se 
pela decisão do Conselho de Administração da The 
Navigator Company (TNC) de avançar de imediato com 
a construção da sua Nova Fábrica de Papel Tissue, em 
Aveiro, Cacia.
Foi uma longa e intensa luta junto do Governo de 
Portugal e da TNC, nomeadamente desde 2015, para 
que os compromissos assumidos com a CMA para 
a construção desta importante unidade industrial 
fossem concretizados. 
No início de setembro de 2016 o Presidente CMA 
emitiu o despacho de aprovação do licenciamento da 
nova Fábrica de Papel Tissue (de consumo doméstico) 
da empresa TNC (antiga Portucel), ficando desde 
então reunidas as condições de base para se emitir 
o alvará de construção, pagando a TNC uma taxa de 
licenciamento de cerca de 225.000€.
É grande a relevância do investimento na nova 
Fábrica da TNC, que assume uma capacidade final 
de produção de 240.000 toneladas por ano, um 
investimento próximo dos 420 milhões de euros e uma 
projeção de criação de cerca de 300 novos postos de 
trabalho em Aveiro.
Esta nova Fábrica da TNC, na sua primeira fase 
que agora vai arrancar para a sua construção, vai 
concretizar um investimento de 121 milhões de 
euros e criar 100 novos postos de trabalho, para 
uma capacidade de produção nominal de 70.000 
toneladas por ano, perspetivando-se a sua entrada 
em funcionamento no segundo semestre de 2018. 
Esta operação vai ter uma relevante componente de 
exportação, o que constitui uma oportunidade muito 

significativa de dinamização e crescimento económico 
e de promoção do emprego, no contexto atual 
muito relevante, devidamente articulada com uma 
estratégia integrada de Ordenamento do Território e de 
sustentada coesão social. 
O arranque de mais este grande investimento privado na 
área da indústria, neste caso pela TNC, demonstra bem 
a capacidade de atração do Município de Aveiro neste 
domínio, e a qualidade da estratégia de desenvolvimento 
em curso pela CMA, que promove o desenvolvimento 
económico e a criação de emprego, ao mesmo tempo 
de capacita em termos organizacionais e financeiros a 
CMA, presta serviços públicos de qualidade crescente aos 
Cidadãos e realiza investimento público tirando o máximo 
proveito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020.

THE NAVIGATOR 
COMPANY 
AVANÇA COM 
NOVA FÁBRICA

Integrado no Plano de Pormenor desta Zona 
Industrial de Cacia, está também a construção 
da nova Variante Rodoviária de Cacia, com 
um investimento total de cerca de 1.200.000€, 
cuja execução está em pleno desenvolvimento, 
constituindo uma condição necessária para a 
construção da nova fábrica (cumprindo a CMA o 
compromisso assumido pela TNC), para a qualidade 
de vida dos residentes na zona nascente de Cacia e 
para a segurança dos automobilistas que circulam 
naquela zona.
A TNC comparticipou com 35.000€ os custos do 
Plano de Pormenor e do Projeto da nova Variante e 
vai comparticipar a obra da Variante em 500.000€, 
num saudável processo de cooperação entre uma 
empresa privada, a TNC e a CMA, com relevante 
financiamento privado a uma obra pública, o que 
viva e publicamente saudamos.
Esta obra não é financiada por Fundos Comunitários, 
por determinação dos regulamentos em vigor.

NOVA VARIANTE 
RODOVIÁRIA DE CACIA

OBRAS NO MUNICÍPIO
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plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade de aveiro

Consulte o PEDUCA em www.cm-aveiro.pt

No passado dia 20 de dezembro teve lugar a primeira sessão pública 
de apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da 
Cidade de Aveiro, contando com a presença da Presidente da CCDR-
Centro, Ana Abrunhosa.
O PEDUCA estabelece a estratégia de intervenção, nas componentes de 
regeneração urbana, de mobilidade urbana sustentável e de intervenção 
em comunidades desfavorecidas, para a área delimitada, tendo obtido a 
avaliação de Bom (nota máxima) pela Autoridade de Gestão, e sujeito a 
processo de negociação entre a Autoridade de Gestão e a CMA, acordando-
se uma dotação FEDER de 10 milhões de euros. 
Está então garantido um programa de investimento público que irá 
mobilizar relevantes meios necessários para a reabilitação do edificado e 
qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes 
e urbanos de utilização coletiva, perspetivando-se um investimento total na 
Cidade de Aveiro de cerca de 12 milhões de euros.
No mesmo dia foi assinado o Protocolo “Reabilitar para Arrendar – Habitação 
Acessível” entre a CMA e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP 
(IHRU). O novo programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível” 
tem por objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios 
com idade igual ou superior a 30 anos que, após a reabilitação, se destinem 
predominantemente a fim habitacional, devendo as frações habitacionais 
destinarem-se a arrendamento em regime de renda condicionada.
As ações integradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da 
Cidade de Aveiro são cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional 
do Centro – Centro2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

Sessão pública de apresentação

Rua José Estêvão

Rua Agostinho Pinheiro e Conselheiro Luís Magalhães



Está em plena execução o projeto de reabilitação do 
Edifício Fernando Távora, pela empresa José Bernardo 
Távora – Arquiteto, Unipessoal Lda., pelo valor de 72.000€.
Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), pretende-se com 
a reabilitação do Edifício Fernando Távora reinstalar os 
serviços de biblioteca municipal neste espaço, criando 
também novas zonas dedicadas ao empreendedorismo, 
espaço de apoio ao investidor e co-work explorando novas 
dinâmicas locais que potenciarão também a revitalização 
da envolvente aos Paços do Concelho. 
O investimento total de reabilitação tem uma estimativa 
de 1,1 milhões de euros (a cofinanciar pelo PEDUCA), 
sendo expectável que a obra possa iniciar no último 
trimestre do presente ano, concluídos todos os 
procedimentos de contratação de projeto, concurso
para a empreitada e visto de Tribunal de Contas.

EDIFÍCIO 
FERNANDO 

TÁVORA

Edifício Fernando Távora

OUTROS PROJETOS EM CURSO:

> Avenida Dr. Lourenço Peixinho
> Parque de Estacionamento junto à Estção CP
> Ciclovia de ligação à Estação CP/ Campus UA

> Habitação Social Caião e Grin
 (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP)
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A Câmara Municipal de Aveiro vai realizar obras de 
conservação e remodelação do edifício da antiga 
estação da CP em Aveiro, de modo a resolver as 
patologias existentes e a dotar o edifício de condições 
de habitabilidade capazes de acolher novas funções.
A Requalificação do Edifício da Antiga Estação da CP 
foi adjudicado a João Mendes Ribeiro Arquitetos Lda., 
pelo preço de 38.000€ (acrescidos de IVA).
Pretende-se transformar o edifício num espaço 
de receção e informação da Cidade, do Município 
e da Região, com promoção e venda de produtos 
identitários (Ovos Moles, Sal e Vinho da Bairrada) em 
enquadramento museológico e com a criação de salas 
polivalentes de acolhimento a ações de formação, 
reuniões ou receções protocolares.
Esta operação está integrada na tipologia de 
intervenção “Requalificação e Modernização de 
Edifícios Património Histórico, visando a dinamização 
de atividades económicas em meios urbanos” do 
Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) que 
é parte integrante do PEDUCA - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro. 

ANTIGA
ESTAÇÃO DA CP

A Câmara Municipal de Aveiro está a avançar 
com a Requalificação da Rua da Pêga. O projeto 
foi adjudicado à empresa m.pt – Mobilidade e 
Planeamento do Território Lda., pelo preço de 
38.000€ (acrescidos de IVA), e pretende melhorar 
os eixos de circulação pedonais e cicláveis, 
privilegiando a qualificação do espaço público, o 
reforço da estrutura ecológica, a frente-Ria e a sua 
relação com a envolvente próxima (Universidade 
de Aveiro e centro da Cidade), promovendo a sua 
componente lúdica e turística, e melhorando a sua 
relação com o uso automóvel.
O presente projeto está integrado na Tipologia de 
Intervenção “Qualificação do Espaço Urbano no Centro 
Histórico de Aveiro – Eixos de Ligação” do Plano 
de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) que é 
parte integrante do PEDUCA - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro.

RUA
DA PÊGA

Edifício da Antiga Estação CP Rua da Pêga
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A Câmara Municipal abriu o procedimento de concurso 
para a empreitada de requalificação do Parque Urbano 
de Santiago, pelo valor base de 285.193,58€ (acrescidos 
de IVA) e um prazo de execução de 4 meses.
Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), a requalificação 
do Parque Urbano de Santiago, que atualmente 
apresentada um avançado estado de degradação e 
abandono por parque da comunidade, pretende criar 
novas dinâmicas e novos usos, melhorar o espaço 
verde existente e promover a sua ligação e integração 
ao Parque da Cidade (Baixa de Santo António, Infante 
D. Pedro e Parque dos Amores) cujos espaços foram 
intervencionados no âmbito de projetos cofinanciados 
pelo anterior quadro comunitário de apoio.
A qualificação global do parque dá continuidade ao 
investimento da Câmara Municipal de Aveiro no local, 
depois da realização de uma primeira intervenção de 
reabilitação da infraestrutura de iluminação pública 
em 2016 em parceria com a EDP, com o objetivo 
de melhorar as condições de segurança passiva 
existentes no local, reforçando a iluminação dos 
caminhos existentes, substituindo as colunas e 
luminárias danificadas.

A Plano de Ação Integrado para as Comunidades 
Desfavorecidas (PAICD), desenvolvido pela Câmara 
Municipal de Aveiro, identificou um conjunto de bairros 
sociais, núcleos de construção precárias e áreas urbanas 
antigas com necessidade de intervenção. Face às verbas 
disponíveis no PAICD e atendendo às condições de 
acesso ao financiamento, a intervenção promovida pela 
Câmara Municipal de Aveiro será dirigida a 12 blocos 
da urbanização de Santiago, nos edifícios em que o 
Município detém mais de 90% das suas frações.
Será assim promovida a requalificação de 12 blocos 
habitacionais através da intervenção nas partes 
comuns e infraestruturas, melhorando as condições 
de habitabilidade, o conforto térmico, acústico e as 
condições de acessibilidade. No total e nesta primeira 
fase, a presente operação prevê a intervenção em 
12 blocos, com 227 frações, com uma população 
residente constituída por 451 indivíduos. 
A obra de reabilitação de Edifícios de Habitação Social 
no Bairro de Santiago foi adjudicado a Vitor Abrantes – 
Consultadoria e Projetos de Engenharia Lda., pelo preço 
de 48.000€ (acrescidos de IVA).
O presente projeto está integrado na Tipologia de 
Intervenção “Edificado – Habitação Social e Outros” 
do Plano de Ação Integrado para as Comunidades 
Desfavorecidas (PAICD) que é parte integrante do 
PEDUCA - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
da Cidade de Aveiro.

BAIRRO DE SANTIAGO

PARQUE 
URBANO

REQUALIFICAÇÃO 
DE EDIFÍCIOS

Bairro de Santiago Parque Urbano de Santiago
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Está em curso a prestação de serviços para a 
elaboração dos projetos de execução de reabilitação 
das estruturas existentes nos canais urbanos da Ria 
de Aveiro (sistema de eclusas e comportas existentes 
no Canal das Pirâmides, Canal de São Roque e Canal 
do Paraíso, Ponte de São João), pelo valor de 52.560€ 
(acrescidos de IVA) a desenvolver pela empresa 
CONDURIL Engenharia Lda. 
Integrado no PEDUCA – Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro 
cofinanciado no Portugal 2020, a Câmara Municipal de 
Aveiro irá intervir nos canais urbanos da Ria de Aveiro, 
tendo já investido 7.750€ numa prestação de serviços 
especializada em obras hidráulicas para a realização de 
uma avaliação de todas as estruturas. Esta prestação 
de serviços permitiu avaliar o estado de conservação 
das estruturas dos Canais da Cidade de Aveiro, como 
são exemplo o sistema de eclusas e comportas 
existentes no Canal das Pirâmides, Canal de São Roque 
e Canal do Paraíso, avaliação da Ponte de São João 
assim como dos muros dos canais, propondo soluções 
técnicas de reforço ou reabilitação das mesmas.

INVESTIMENTO 
CANAIS 

URBANOS

REQUALIFICAÇÃO 
DA CASA 

MUNICIPAL DA 
JUVENTUDE 

Estando enquadrado no PEDUCA, embora não seja 
uma obra a cofinanciar nesse âmbito, após a realização 
do projeto de arquitetura pela equipa técnica da 
CMA, foi adjudicada uma prestação de serviços para 
elaboração dos projetos de especialidades do projeto 
de “Requalificação da Casa Municipal da Juventude” 
à empresa Macieira de Castro – Engenheiro, Lda. pelo 
preço de 6.100€ (acrescidos de IVA).
Com esta intervenção a CMA irá promover a 
qualificação global do edifício, intervindo ao nível 
das caixilharias, cobertura, instalações sanitárias, 
acessibilidades e organização interior do espaço, 
visando a melhoria das condições existentes 
apostando na criação de novas dinâmicas.

Sistema de Eclusas e Canais Urbanos Casa  Municipal da Juventude
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TRANSPORTES 
TURÍSTICOS 
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA)  aprovou a 
renovação das licenças para exploração dos circuitos, 
veículos turísticos e local de estacionamento atribuídos 
nos moldes das licenças emitidas em 2016, pelo 
período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2017. 
No seguimento da valorização do território, em 
particular nas zonas envolventes aos Canais Urbanos 
da Ria de Aveiro, a CMA tem vindo a fomentar a 
diversidade na oferta turística local, nomeadamente ao 
nível da exploração de circuitos turísticos em veículos 
de índole e fruição turística.
Atualmente a CMA está a desenvolver um trabalho de 
preparação das condições para abertura de concurso 
público enquadrado no Regulamento Municipal de 
Gestão da Mobilidade (que está em estudos de revisão), 
visando criar condições para a emissão de licenças de 
exploração com duração superior a um ano.

PROMOÇÃO 
DE VISITAS AOS 
MUSEUS
Considerando o crescente interesse turístico de Aveiro, 
em particular das suas Unidades Museológicas, bem 
como o reforço do trabalho institucional que a CMA 
tem vindo a realizar com as unidades hoteleiras do 
Município, a Câmara Municipal de Aveiro aprovou a 
celebração do Protocolo de Colaboração com os Hotéis 
Afonso V, Jardim, Salinas e Veneza, com o objetivo de 
promover a fruição cultural dos visitantes da Cidade e 
Clientes dos Hotéis em causa, bem como estimular o 
aumento do período de estadia em Aveiro por parte dos 
turistas que nos visitam.

Realizou-se em Aveiro, no passado mês de dezembro, 
o 42.º Congresso da APAVT “Turismo: Liberdade de 
Escolha e Fatores de Competitividade”. Tratou-se de 
uma organização da Câmara Municipal de Aveiro, da 
Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal 
e da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo.
O principal objetivo do Congresso foi dar aos seus 
participantes a oportunidade de se encontrarem e 
discutirem assuntos de elevado interesse para o 
Turismo Português, dando ainda destaque à Região de 
Aveiro através de uma mostra de turismo.
A realização do congresso em Aveiro foi de extrema 
importância pois capitaliza a aposta que a Câmara 
Municipal de Aveiro tem vindo a fazer na área 
do turismo, atraindo mais investimento e mais 
conhecimento da nossa cidade, município e região. 
O Congresso contou com a participação de mais de 
600 congressistas que deram um impulso na nossa 
economia e hotelaria., tendo sido o Congresso da 
APAVT com mais Congressistas desde há 20 anos.

CONGRESSO DA 
APAVT
EM AVEIRO
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Assumida como uma das principais áreas de 
diferenciação do Município de Aveiro, o Turismo 
representa uma aposta prioritária de investimento da 
Câmara Municipal, fazendo a cada dia a promoção, 
crescimento e alavancagem da economia local e 
regional, potenciando os valores distintivos de Aveiro, 
cujos resultados se comprovam pelo considerável 
crescimento de atendimentos efetuados no Welcome 
Center e no Posto de Turismo de Aveiro da Turismo 
Centro de Portugal (TCP).
Partilhando alguns números regista-se um crescimento 
superior a 40% em 2016 face a 2015 nos atendimentos 
no Posto de Turismo de Aveiro da Turismo Centro 
de Portugal (TCP) bem como um crescimento de 
23% do número de dormidas em 2015 face a 2014 
(a Região Centro / TCP cresceu 13%), números 
oficiais recentemente publicados pelo INE, existindo 
indicadores de crescimento continuado em 2016.
Também o Welcome Center da CMA regista um 
crescimento de cerca de 10,5% face ao ano de 2015 e 
22% em relação a 2014, para um total de 29.748, sendo 
cerca de 87% dos atendimentos relativos a visitantes 
estrangeiros (Espanha, França, Brasil e Alemanha) e os 
restantes 13% de âmbito nacional.   
Importa também relevar a opção política da Câmara 
Municipal de Aveiro de acabar com a taxa turística, 
ultrapassando a imagem negativa do Município, 
optando pela realização de um trabalho de cooperação 
institucional com os agentes locais, como são 
exemplos o Contrato de Mecenato celebrado com as 
empresas hoteleiras de Aveiro e a reorganização da 
atividade marítimo-turística nos canais urbanos da Ria 
de Aveiro.
A nova dinâmica do Centro de Congressos de Aveiro 
(CCA) e do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, 
trabalhando o Turismo de Negócio, numa parceria 
cuidada e ativa com as empresas e com a Universidade 
de Aveiro tem igualmente contribuído para o resultado 
positivo dos objetivos assumidos, tendo o CCA 
recebido, no ano de 2016, um total de 246 eventos.

Também o Turismo Militar tem merecido atenção 
da Câmara Municipal, tendo em 2015 aquando do 
aniversário do Regimento de Infantaria n.º10 sediado 
em São Jacinto, assinado um Protocolo de Cooperação 
com o Exercito Português visando a intervenção de 
um conjunto de ações de valorização ao nível das 
infraestruturas militares e de promoção conjunta do 
Turismo Militar de S. Jacinto.
Apostando de forma estratégica na Cultura e no Turismo, 
a CMA recebeu em 2015 a delegação de competências 
para a gestão do Museu de Aveiro | Museu de Santa Joana, 
objetivando o melhoramento da qualidade na gestão, 
reafirmando o papel na vida cultural e na promoção 
turística da cidade, do Município e da Região, trabalho 
expresso nos resultados obtidos no crescimento do 
número de visitantes de aproximadamente 23,6% 
face a 2015 para um total de 51.693 (e em relação a 
2014 regista-se um crescimento de 35,2%). Também 
o Museu da Cidade apresenta um crescimento do 
número de visitantes de 17,5% face a 2015, para um 
total de 36.709. 
O Festival dos Canais, valorizando a identidade da Ria 
e em particular dos seus canais ofereceu em 2016 um 
evento multidisciplinar abrangente, cruzando diferentes 
manifestações artísticas, culturais, desportivas e de 
lazer, com o seu património material e imaterial, numa 
perspetiva de fruição da Cidade e de construção de 
novos usos e perspetivas do território.
O marketing territorial ocupa um espaço especial neste 
processo de crescimento e afirmação, tendo a Câmara 
Municipal investido no lançamento da campanha 
“Aveiro, Cidade dos Canais”, dando visibilidade e 
notoriedade aos elementos diferenciadores.
Prossegue o trabalho intenso com novos 
investimentos, apostando na qualidade, na segurança 
e no conforto dos Cidadãos, fazendo-o com a devida 
sustentabilidade técnica e financeira, gerindo bem a 
opção de cumprir os compromissos que assumidos, 
renovando para 2017 os objetivos de crescimento.

TURISMO EM AVEIRO 
COM BALANÇO MUITO 
POSITIVO
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A Câmara Municipal de Aveiro promoveu, no passado 
dia 24 de fevereiro, o Grande Entrudo Infantil de 
Aveiro com a participação de cerca de 3500 crianças.
Este Entrudo Infantil de Aveiro que se deseja um 
reviver do carnaval genuíno e espontâneo português, 
foi dedicado essencialmente às crianças do pré-
escolar e 1º ciclo.
Neste desfile participaram IPSS´s, Escolas públicas e 
privadas e Cooperativas de Ensino, do Pré-Escolar ao 
1º Ciclo, contando-se com a participação de centenas 
de crianças. A saída do desfile fez-se da Praça Marquês 
de Pombal, descendo pela Rua Direita, atravessou a 
Ponte Praça e subiu pela Avenida Dr. Lourenço Peixinho 
terminando no Largo do Mercado Manuel Firmino.

No âmbito do PAEMA (Programa de Ação Educativa do 
Município de Aveiro), e na sequência dos bons resultados 
obtidos em edições anteriores, a Câmara Municipal de 
Aveiro dinamizou, uma vez mais, o programa de formação 
e animação musical, intitulado “Música na Escola”, em 
parceria com a Orquestra Filarmonia das Beiras. 
Música na Escola é um projeto de ação educativa 
que tem como objetivos a divulgação musical, a 
sensibilização e a formação do público infantil 
para a música erudita, dando ênfase à participação 
das Crianças no processo de realização musical 
através de interações com a orquestra. Além disso 
pretendeu-se proporcionar uma experiência de 
contato com a música orquestral e o alargamento dos 
conhecimentos sobre música e sobre a orquestra.
Na presente edição deste projeto, a Orquestra Filarmonia 
das Beiras decidiu abordar a obra “O Carnaval dos 
Animais: Grande Fantasia Zoológica” de Camille 
Saint-Saëns que é uma das peças utilizadas com 
mais frequência nas atividades de divulgação e de 
sensibilização do público infantil e juvenil à música 
em geral e à música orquestral em particular.
Esta iniciativa destinou-se a todas as Crianças do 
1º Ciclo do Ensino Básico do Município de Aveiro e 
concretizou-se nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, com 

duas sessões nas manhãs dos dois primeiros dias e 
uma sessão no dia 16, num total de cinco sessões, 
que tiveram lugar no Centro de Congressos de Aveiro.
No dia 19 de fevereiro, realizou-se a sessão de 
encerramento, com o Concerto de Família, no Teatro 
Aveirense, que pretendeu ser um momento de partilha 
e interação entre as Crianças e os seus Familiares.
Este ano participaram cerca de 2.928 Alunos do 
1º Ciclo do Município de Aveiro, acompanhados 
por 229 Docentes e Pessoal Não Docente, que 
tiveram oportunidade de vivenciar uma experiência 
diferente, num ambiente lúdico e de aprendizagem 
importante para a educação para a cultura. 
Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, a 
Câmara Municipal de Aveiro facultou o transporte de 
todas as Crianças para o Centro de Congressos, numa 
aposta na Educação e Formação das nossas Crianças. 

MÚSICA NA 
ESCOLA 2017 

CARNAVAL INFANTIL 
EM AVEIRO 
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No mês de março de 2017, assinalámos os 136 anos da 
fundação do Teatro Aveirense, honrando a sua história 
com crescimento e aposta no futuro, registamos o primeiro 
ano da nova gestão do Teatro Aveirense com a direção 
do Dr. José Pina, enaltecemos 2016 como o melhor ano 
do Teatro Aveirense desde a sua reabertura em 2003, e 
reiteramos o compromisso de fazer mais e melhor. 
Em 2016 o Teatro Aveirense assumiu querer ser um 
teatro mais exigente, mais dinâmico, mais pujante, com a 
aposta clara em diversificar, qualificar e formar públicos, 
em complementaridade com os outros equipamentos 
culturais do Município, da Região de Aveiro e de Portugal.  
Os eixos estruturantes de atuação do Teatro Aveirense 
assentaram numa renovada organização interna, na 
adoção de uma filosofia de programação pluridisciplinar 
e recetiva às novas tendências e aos novos valores da 
criação artística contemporânea nacional e internacional, 
assim como no estímulo ao tecido criativo nacional, local 
e regional. 
Existiu uma preocupação evidente nos “novos públicos”, 
nas novas linguagens artísticas e na consolidação dos 
públicos entretanto já conquistados fruto de um novo 
equilíbrio na oferta cultural. 
O reforço de algumas áreas de programação, a vontade 
em integrar e apoiar a criação artística nacional e local, e a 
participação em redes de criação, produção e programação 
cultural a uma escala nacional e internacional, foram 
objetivos estratégicos identificados e alcançados em 2016, 
assumindo a vontade de recentrar o Teatro Aveirense como 
uma das principais salas de programação cultural do País. 
Fruto desta dinâmica e como exemplos do trabalho 
desenvolvido, há a registar a estreia nacional de projectos 
na área da música como “Señoritas” , “Rita Redshoes”,  ou 
o lançamento do novo cd de “Ela Vaz” e dos “Souq” (artistas 
de Aveiro). Acresce a estreia nacional e a residência artística 
da peça de teatro “ O Conto de Inverno” da companhia 
Teatro Oficina ou a residência artística do projecto ”Climas” 
da Companhia Circolando.

Simultaneamente, assistiu-se à criação de novos eventos 
na programação do Teatro Aveirense como o Ciclo de 
Concertos “ Há Noite No Estúdio”, o Festival de Cinema 
Italiano e o emblemático Festival Sons Em Trânsito, que 
nove anos após a sua realização voltou para encantar a 
comunidade musical nacional e em particular Aveiro, num 
regresso ao nosso território de um dos momentos mais 
diferenciadores no panorama artístico nacional e que 
transformou o Teatro Aveirense num palco “do tamanho 
do mundo”.
Por último refira-se o papel essencial e determinante do 
Teatro Aveirense na primeira edição do Festival dos Canais, 
assumindo a gestão, programação e organização global do 
Festival, facto que reflete a dinâmica do Teatro e a aposta 
em assumir-se como polo central em toda a dinâmica 
cultural do Município.

2016, UM 
ANO DE 

SUCESSO

“O ANO 2016”

> profunda mudança do paradigma e da lógica do seu   
 funcionamento com um novo modelo de organização,   
 com um novo Diretor Geral (que acumula a direção   
 artística), e com uma renovada equipa

> a sua gestão passou de duas empresas municipais (a   
 TEMA e a TA) para a Câmara Municipal de Aveiro (CMA)  
 num delicado processo executado com sucesso

> nova imagem e estratégia de comunicação
 
> novos desafios e objetivos estratégicos honrando a 
 sua história

> elemento ativo de toda a política cultural da CMA, 
 trabalhando em equipa com outras unidades    
 orgânicas da CMA e liderando novas apostas como o   
 Festival dos Canais

> 161 Espetáculos

> 199 Sessões

> 40.775 espectadores

> 268.823,25€ de receitas de bilheteira
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CLUBE DE NATAL
A Câmara Municipal de Aveiro voltou a organizar a 
iniciativa “Clube de Natal” disponibilizando aos mais 
Jovens um campo de férias com atividades para 
ocupação do período de férias escolares do Natal, nesta 
edição com oferta reforçada para 88 participações.
O “Clube de Natal” destinou-se a crianças dos 6 aos 14 
anos na Casa Municipal da Juventude de Aveiro onde 
puderam praticar desporto e dança, assistir a filmes, e 
também participar em visitas e ateliers no Museu de 
Aveiro | Santa Joana.

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) realizou pelo terceiro 
ano consecutivo o programa “Boas Festas em Aveiro” 
entre dia 25 de novembro de 2016 a 10 de janeiro de 2017, 
visando assinalar o Natal, a Passagem de Ano e as Festas 
de São Gonçalinho, proporcionando um conjunto muito 
diversificado de iniciativas.
Na edição deste ano a CMA e a Associação Comercial 
de Aveiro (ACA) desafiaram uma vez mais todas as lojas 
a envolverem-se no “espirito natalício” e participarem 
no concurso montras de Natal com as categorias de 
“melhor fachada natalícia”, “melhor presépio de Natal” e 
“esplanada mais natalícias”.
A aposta da CMA na associação das Festas de São 
Gonçalinho à iniciativa “Boas Festas em Aveiro”, resulta 
do reforço da parceria institucional com a Mordomia 
de São Gonçalinho, tendo a CMA angariado alguns 
patrocinadores, entregue novamente a cobrança da venda 
ambulante da Festa à Mordomia, e isentado de taxas de 
licenciamento a respetiva Festa, além de vários apoios 
de logística, com um valor total de relevante dimensão 
financeira, incluindo nesta cooperação a parceria 
entre ambas as entidades na organização da Festa de 
Passagem do Ano.

ILUMINAÇÃO DE NATAL

A Câmara Municipal de Aveiro 
investiu 50.000€ em iluminação 
de Natal nas seguintes zonas da 
cidade: Canal Central, Ponte de Praça, 
Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Rua 
José Estevão, Praça da Republica e 
Rua Conselheiro Luís Magalhães. 
O marketing territorial ocupa um 
espaço de especial relevância 
na promoção do Município pelo 
que a campanha “Aveiro, Cidade 
dos Canais” assumiu um papel 
relevante na promoção dos canais 
e da Ria de Aveiro, sendo o valor do 
investimento da iluminação de Natal 
suportado pela receita proveniente 
da concessão dos operadores 
marítimo-turísticos. 



boletim municipal aveiro [25]

No passado dia 10 de dezembro teve 
lugar a inauguração da Árvore de Natal 
de Aveiro, Cidade dos Canais, instalada 
no Jardim do Cais da Fonte Nova. 
Tratou-se da maior Árvore de Natal 
de Portugal, com uma altura de 50 
metros, com 4 kilometros de Led’s num 
total de cerca de 400.000 Led’s, com 
um Moliceiro a coroar o topo da Árvore, 
tendo sido colocada num dos mais 
belos locais da Cidade.
Esta Árvore de Natal foi uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Aveiro, que 
resultou da oferta de um grupo de 
Empresários e de Empresas que 
assumiram todos os custos, como 
gesto de enaltecimento ao Espírito de 
Solidariedade do Natal e de promoção 
da Cidade dos Canais. Uma nota 
especial para o Empresário António 
Correia Dias, o mentor da ideia, para o 
Empresário Sérgio Matos da Empresa 
Constalica que disponibilizou as suas 
competências e o moderno perfil 
“madre max” que estruturou a Árvore, 
e ao Hotel Meliã Aveiro do grupo Ottis 
Hotéis, além de entre outras Empresas. 
O evento de inauguração da Árvore 
de Natal decorreu associado ao 
encerramento do Congresso da 
APAVT (Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo), com 
a participação no momento de todos 
os Congressistas, em mais uma ação 
de promoção turística da Cidade e do 
Município de Aveiro.

ÁRVORE
DE NATAL 
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A exposição dos trabalhos do concurso “Aveiro Jovem 
Criador 2016” foi inaugurada no passado dia 11 de 
fevereiro no Museu de Aveiro | Santa Joana e nesta 
ocasião foram divulgados os os vencedores do concurso.
Nesta mostra estão expostos 72 trabalhos de 42 concorrentes 
do concurso que conta vai já na sua 15.ª edição.
“Aveiro Jovem Criador” trata-se de um concurso nacional 
com o qual se pretende promover a participação de todos 
os jovens artistas desenvolvendo espaços de incentivo 
e de divulgação dos trabalhos produzidos nas áreas de 
arte digital, escrita, fotografia, música e pintura. Este ano 
apresentou um conjunto de novidades, especificamente, 
a inclusão da área da Música, o Prémio Cidade de Aveiro, 
Prémios com Residências Artísticas Internacionais e 
Nacionais, Júris de renome nacional, alargamento a outras 
faixas etárias e mais patrocinadores.
As candidaturas tiveram lugar no passado mês de 
novembro e o júri de cada área avaliou os trabalhos de 63 
concorrentes nas diferentes áreas. 
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Esteve patente na Galeria da Antiga Capitania a 
exposição de Cartoons da autoria de António “Figuras, 
Figurinhas e Figurões”, uma organização do jornal 
“Gazeta das Caldas” em parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro.
A mostra reuniu um conjunto de 62 cartoons da autoria 
de António, selecionados a partir de cerca de 20 mil 
publicados, nos últimos quarenta anos, pelo jornal 
Expresso. Informa-se que esta exposição surgiu no 
âmbito das comemorações dos 90 anos do jornal 
“Gazeta das Caldas”.
A par dos cartoons foi exibida a recente coleção de 
“Figurões”, composta por Eusébio, Mário Soares, Barack
Obama, Papa Francisco, entre outros. Estas imagens 
foram concebidas pelo Cartonista e produzidas pela 
Fábrica de Faianças Artísticas Rafael Bordalo Pinheiro, 
nas Caldas da Rainha.
Do mesmo autor estiveram em exposição uma coleção 
de vinte chávenas produzidas pela Fábrica da Vista 
Alegre, inspiradas nas caricaturas de diversas figuras 
portuguesas, criadas para a estação de Metro de Lisboa.

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) iniciou no passado 
dia 20 de janeiro um ciclo de Palestras “Aveirenses & 
Arte Nova”, na Casa Major Pessoa/ Museu de Arte Nova, 
dedicado aos “Aveirenses & Arte Nova”.
A primeira palestra intitulada “Arquitetura Arte Nova 
Portuguesa. Análise Gráfica”, teve como orador 
convidado o Doutor Arquiteto Pedro Luís Silva, 
Investigador do CITAD da Universidade Lusíada 
de Lisboa proporciando uma viagem no tempo, a 
princípios do século XX, e um contacto direto com 
o movimento artístico, que vigorou em Portugal e 
especialmente em Aveiro, à época.
Este ciclo de palestras insere-se no âmbito de “Aveiro, 
a capital portuguesa da Arte Nova” e irá reunir, até 19 
de maio, uma vez por mês, individualidades de renome 
nacional e internacional, que através de mensagem 
inteligível, e de grande intencionalidade comunicativa e 
educativa, desvelará a expressão estética, e a corrente 
artística, do movimento Arte Nova em Portugal.

PRÓXIMAS DATAS :
21 de abril e 19 de maio.

EXPOSIÇÃO 
“FIGURAS, FIGURINHAS
E FIGURÕES”
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Neste ano letivo de 2016/2017, inscreveram-se 37 
estabelecimentos escolares do Município de Aveiro 
no programa ECO-ESCOLAS, que pretende reconhecer 
o trabalho realizado em prol do desenvolvimento 
sustentável, e que contam com o apoio da Câmara 
Municipal de Aveiro. Também neste ano letivo, e pela 
primeira vez, a Universidade de Aveiro acompanha o 
desenrolar deste programa com vista a uma adesão 
no futuro.
Registamos com agrado o notável aumento do 
número de estabelecimentos escolares do Município 
galardoados com a Bandeira Verde do Programa 
Eco-Escolas, nos últimos três anos: 7 eco-escolas em 
2014, 22 eco-escolas em 2015, 30 eco-escolas em 2016.
O Eco-Escolas é um Programa Internacional, 
coordenado em Portugal pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, e que pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido 
pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental/
Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
Tem como objetivos a participação das crianças 
e jovens na tomada de decisões, envolvendo-os 
assim na construção de uma escola e de uma 
comunidade mais sustentáveis. Cada Eco-Escola 
deve trabalhar anualmente os três “temas-base” 
(Água, Resíduos e Energia) e pelo menos um dos 
temas do ano (Alimentação Saudável e Sustentável, 
Espaços Exteriores, Geodiversidade, Floresta). Existem 
ainda outros temas de trabalho complementares 
como Biodiversidade, Agricultura Biológica, Ruído, 
Transportes e Alterações Climáticas que a escola pode 
integrar no seu Plano de Ação.

37 ESCOLAS DE AVEIRO INSCRITAS 
NO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2016/2017

Estabelecimentos de ensino inscritos no programa 
2016/2017: 

Centro Educativo de São Bernardo; Centro Educativo do 
Solposto; Escola EB1 de Areias de Vilar; Escola EB1 dos 
Areais; EB1/JI da Presa; Escola EB2/3 de S. Bernardo; 
Escola Secundária José Estevão; Centro Educativo de 
Verdemilho; EB Bonsucesso; Escola Básica e Secundária 
Dr. Mário Sacramento; Escola Básica de Esgueira; Escola 
Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima; EB das 
Barrocas e Jardim de Infância das Barrocas;Escola Básica 
da Glória; Escola Básica da Vera Cruz; Escola Básica de 
Santiago; Escola Básica de S. Jacinto; Escola EB 2,3 João 
Afonso de Aveiro; EB Rio Novo do Príncipe; Escola Básica 
de Cacia; Escola Básica de Póvoa do Paço; Escola Básica 
de Quintã do Loureiro; Escola Básica de Sarrazola; Escola 
Básica de Taboeira; Escola do 1º Ciclo de Azurva; Escola 
Básica de Eixo; Escola Básica de Requeixo; Jardim de 
Infância de Quintãs; Centro Social Paroquial da Vera Cruz; 
Colégio D. José I; Centro de Infância Arte e Qualidade;  
Centro Infantil da Casa do Povo de Oliveirinha; Centro 
Social de Santa Joana Princesa; Estabelecimento 
de Ensino de Santa Joana; Escola Profissional de 
Aveiro; Florinhas do Vouga; EFTA-Escola de Formação 
Profissional de Turismo em Aveiro.
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No âmbito da Campanha “CSI Escolas - Campanha Separa Inteligente”, a Câmara Municipal de 
Aveiro implementou um projeto-piloto de recolha porta-a-porta de óleo alimentar usado. 
Esta ação é desenvolvida em parceria com a empresa EGI - Gestão de Resíduos, e prevê a 
distribuição de oleões em oito estabelecimentos de educação e de ensino, que não pertencem
à rede pública, mas que participam no Projeto Eco-Escolas. 
A entrega dos oleões pela empresa EGI decorreu nos dias 3 e 4 de janeiro de 2017.
Os estabelecimentos de ensino contemplados são os seguintes: Estabelecimento de Ensino 
de Santa Joana; Colégio D. José I; Florinhas do Vouga; Centro de Infância Arte e Qualidade; 
Centro Social Santa Joana Princesa; Centro Infantil Casa do Povo de Oliveirinha; Escola 
de Formação Profissional em Turismo de Aveiro e Escola Profissional de Aveiro.

CÂMARA MUNICIPAL E EGI 
ENTREGARAM OLEÕES A 
OITO ESCOLAS

A Câmara Municipal de Aveiro e a empresa 
ADRA - Águas da Região de Aveiro 
assinalaram no passado dia 26 de janeiro, na 
Escola Básica da Glória, o encerramento da 
campanha de sensibilização ambiental “Água 
É Vida” que vinha sendo dinamizada desde 
outubro de 2016.
Esta campanha, destinada a todos os alunos 
do 4º ano do 1º ciclo do ensino básico da rede 
pública de ensino, pretendeu-se sensibilizar 

para a importância da água e racionalização do 
seu consumo, através da apresentação do ciclo 
urbano da água, por exposição teórica, jogo 
didático e experiências de laboratório.
Na sessão de enceramento da campanha 
“Água É Vida” marcaram presença o 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 
José Ribau Esteves, e o Presidente do 
Conselho de Administração da AdRA, Manuel 
Fernandes Thomaz.

CAMPANHA DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
“ÁGUA É VIDA”
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No dia 27 de janeiro realizou-se no Centro de 
Congressos, a apresentação do livro “O Planeta 
Limpo do Filipe Pinto + Energia”, dirigida ao público 
escolar. Esta atividade de educação ambiental foi 
organizada pela Câmara Municipal de Aveiro em 
parceria com a empresa BETWEIEN, que representa 
o Filipe Pinto (ex-Ídolos). 
O principal objetivo desta apresentação assentou 
na sensibilização de públicos mais jovens para a 
importância que as Energias Renováveis e que a 
Redução, Reutilização e Reciclagem dos resíduos 
desempenham na sustentabilidade e preservação do 
Ambiente. Esta iniciativa contou com a presença do 
músico e autor Filipe Pinto.

“Não ao Desperdício” foi o mote da campanha de 
sensibilização que o Município de Aveiro desenvolveu, 
no período de 9 a 13 de janeiro, em parceria com a 
SUMA.
A redução da produção de resíduos, através do 
cumprimento de determinados preceitos ligados à 
sua gestão individual foi o principal objetivo desta 
ação, onde se salientam as vantagens individuais que 
decorrem de escolhas de consumo sustentáveis e da 
adoção das rotinas corretas de acondicionamento e 
deposição, tanto em casa como no espaço público, 
vantagens essas que se refletem numa redução 
dos custos, quer sob a forma de tarifas de resíduos 
urbanos, quer sob a forma do custo que as embalagens 
representam (monetário, mas também de tempo e 
esforço consumidos na sua gestão). 
Pretendeu-se assim capacitar o público-alvo com 
as estratégias que lhe permita tomar as melhores 
decisões no ato da compra, tendo em vista não só o 
preço individual das embalagens, mas também o custo 
inerente ao ato do descarte (remoção e tratamento), 
promovendo a adoção de um comportamento que 
priorize a poupança de recursos, através da prevenção 
do desperdício.

AVEIRO 
APELOU AO 
“FIM DO 
DESPERDÍCIO”

“O PLANETA 
LIMPO DO 
FILIPE PINTO 
+ ENERGIA”
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Continuando a afirmação de “Aveiro, Região da 
Bicicleta”, realizou-se no dia 5 de fevereiro, a Prova de 
Abertura Região de Aveiro, num percurso de 160Km, 
de Anadia, e passagem por todos os Municípios da 
Região de Aveiro, com chegada a Ovar, constituindo-se 
como um dos momentos mais importantes da época 
velocipédica de 2017: o arranque da época profissional.
No dia 4 de fevereiro o Centro de Congressos de 
Aveiro recebeu a Cerimónia de Apresentação da Época 
Desportiva 2017 da Federação Portuguesa de Ciclismo 
(FPC), num evento que contou com a parceria de 
organização da CMA.
Estas ações incorporam-se numa forte cooperação 
entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
e a Federação Portuguesa de Ciclismo, que queremos 
que se fortaleça e será objeto de várias ações no futuro, 
desde a mobilidade, o desporto, meio de dinamização 
turística, e polo de criação de riqueza e inovação 
industrial, aprofundando a aposta na Região de Aveiro 
como Capital Portuguesa da Bicicleta.

No passado dia 30 de janeiro a CI Região de Aveiro 
deliberou adjudicar a prestação de serviços para 
a “Elaboração do Projeto de Execução do Sistema 
Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar” à empresa 
COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, SA, 
pelo valor global de 670.000,00€ (seiscentos e setenta 
mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, no 
seguimento do respetivo concurso público. 
Na mesma data foi submetida a candidatura ao 
Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, 
designada “Sistema Primário de Defesa do Baixo 
Vouga Lagunar”, com um valor de financiamento de 
12.450.000,00€, dando cumprimento ao definido no 
contrato do Pacto para o Desenvolvimento e a Coesão 
Territorial da Região de Aveiro.
Ainda relativamente ao Baixo Vouga Lagunar, refira-se 
que a operação de construção das “Infraestruturas 
hidráulicas do sistema de defesa contra cheias e marés 
do Rio Velho e Rio Novo do Príncipe” (Pontes-Açude), 
está em fase final de elaboração de projeto e teve a 
sua candidatura aprovada em dezembro último pelo 
POSEUR do Portugal 2020.
No âmbito de uma reprogramação solicitada ao FPRH 
(Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos) do projeto 
de “Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar”, 
foi deliberado aprovar o projeto de execução e lançar o 
concurso de empreitada do “Reperfilamento do Leito e 
Margens do Rio Antuã”, em Estarreja. 
Refira-se que prossegue a execução pela Agência 
Portuguesa do Ambiente / Departamento da Região 
Centro e em cooperação com a CI Região de Aveiro 
e os Municípios envolvidos, dos projetos similares de 
reparação de rombos nas margens do Rio Vouga, em 
Aveiro (zona de Eixo) e Albergaria-a-Velha.
Em todos estes processo a Câmara Municipal de 
Aveiro tem uma participação ativa em termos ao 
nível dos seus responsáveis políticos e técnicos, 
sendo que partilhamos também uma nota pública de 
congratulação por todo o trabalho e pelas recentes 
deliberações tomadas pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro, à qual presidimos. 

BAIXO VOUGA 
LAGUNAR
RIO NOVO DO PRINCIPE

Em 2017 voltamos a convidar à participação no 
European Cycling Challenge. Trata-se de uma 
“competição” entre equipas de várias cidades e regiões 
europeias, com o objectivo de promover e incentivar a 
utilização da bicicleta como forma de transporte.

PARTICIPE

EUROPEAN

CHALLENGE
CYCLING

“AVEIRO, 
REGIÃO DA 
BICICLETA”
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A Câmara Municipal de Aveiro associou-se ao Instituto 
Confúcio da Universidade de Aveiro (IC-UA) para 
assinalar a chegada do Ano Novo Chinês, no dia 25 de 
janeiro 2017, no Mercado Manuel Firmino. O Ano Novo 
Chinês 2016 começa com a Lua Nova no primeiro dia 
do novo ano e termina na lua cheia, 15 dias depois, ou 
seja começou a 28 de janeiro de 2017 e terminou em 
15 de fevereiro de 2018. O seu animal regente será o 
Galo de Fogo. 
No dia 25 de janeiro foram promovidas várias 
iniciativas, destacando-se: a dança do Dragão, o recorte 
de papel, a pintura de máscaras chinesas, a pintura de 
lanternas, um desfile de trajes, degustação de comida 
chinesa, música, caligrafia e nós chineses. 
Estiveram presentes animadores e os alunos de 
Mandarim do 10 e 11º ano de escolas de Aveiro, 
Coimbra, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira.
O calendário chinês é baseado numa combinação de 
movimentos lunares e solares. O ciclo lunar dura 29 
a 30 dias. A fim de acertar com o calendário solar, o 
calendário chinês faz a inserção de um mês extra a 
cada poucos anos (sete anos a cada ciclo de 19). O 
que equivale a adicionar um dia extra no ano bissexto 
do calendário gregoriano. Por este motivo, o Ano Novo 
Chinês calha numa data diferente a cada ano.

No passado dia 12 de janeiro, a Câmara Municipal 
de Aveiro e a Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens receberam 
as 101 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
da Região Centro (CPCJ) para a instalação dos novos 
órgãos da Coordenação Regional Centro da Comissão 
Nacional, que teve lugar no Centro de Congressos, 
tendo o Presidente da CMA saudado a opção de 
instalar os serviços regionais em Aveiro, assim como o 
acordo com a CMA para que tal fosse possível.
Na sessão de abertura esteve presente a Secretária 
de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, 
Ana Sofia Antunes, o Juiz Conselheiro do Supremo 
Tribunal de Justiça e Presidente da Comissão Nacional, 
Armando Leandro e o Presidente da Câmara de Aveiro, 
José Ribau Esteves. Seguiu-se o painel de instalação 
da nova Coordenação Regional, presidido pelo Diretor 

Executivo da Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, José 
Matias Sousa e os dois coordenadores empossados: 
Esmeralda Morgado (ex.Presidente CPCJ de Albergaria-
a-Velha) e Hélio Bento Ferreira (ex.Presidente CPCJ de 
Oliveira do Bairro).
À tarde foi inaugurada a sede da coordenação regional, 
que fica sediada na Casa Municipal da Juventude, 
em Aveiro, tendo sido entregue a respetiva chave pelo 
Presidente CMA ao Presidente da Comissão Nacional 
Armando Leandro. 
Este é mais uma contributo da CMA no apoio às 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que se 
enquadra no trabalho intenso de cooperação e apoio 
da CMA à CPCJ de Aveiro, que vamos prosseguir pela 
sua relevante importância social.

INSTALAÇÃO E TOMADA DE POSSE DA 
COORDENAÇÃO REGIONAL DA CPCJ

ANO CHINÊS
CÂMARA MUNICIPAL 
ASSOCIA-SE AO 
INSTITUTO CONFÚCIO
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A Câmara Municipal de Aveiro organizou no 
dia 12 de dezembro, uma Sessão Evocativa 
(pública), na Antiga Capitania do Porto de Aveiro, 
associando-se às comemorações dos “40 anos 
de Poder Local Democrático”. 
A sessão contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Aveiro, do Presidente da 
Assembleia Municipal de Aveiro e de um Presidente de 
Junta de Freguesia do Município, e com uma Palestra 
proferida por Carlos Jalali da Universidade de Aveiro 

sobre os desafios do futuro do Poder Local.
No dia 10 de dezembro também a Associação 
Nacional de Municípios (ANMP) organizou a sessão 
pública “40 anos de Poder Local Democrático: 
Convenção Nacional” tendo o Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro um dos oradores 
desse importante evento de âmbito nacional, que 
contou com a participação do Primeiro-Ministro e do 
Presidente da República.

No passado dia 02 de dezembro, na Presença do Primeiro Ministro e do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA), foi inaugurado o novo Centro de Investigação da Bosch em Aveiro, cuja primeira pedra tinha sido lançada em 
março de 2015 com a presença do então Ministro da Economia, Pires de Lima, após concluído o respetivo processo 
de licenciamento pela CMA.
Apostando no reforço da cooperação institucional a Bosch formalizou um protocolo de colaboração com a Universidade 
de Aveiro para o desenvolvimento de soluções para casas inteligentes, num investimento de 19 milhões de euros, 
estando prevista a criação de 150 postos de trabalho, criando novas dinâmicas associadas ao Centro de Investigação. 
No mesmo dia foi anunciado um novo investimento de 26,2 milhões de euros na fábrica da Bosch Termotecnologia em 
Aveiro, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção da atual fábrica de esquentadores, caldeiras e bombas 
de calos, criando 230 postos de trabalho (diretos e indiretos). Este novo investimento será alavancado pelos fundos 
comunitários do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020). 

NOVO INVESTIMENTO 
BOSCH - AVEIRO imagens: Bosch Portugal
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A convite do Presidente do Governo Regional do Príncipe, 
o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro participou 
nas ações do programa de comemoração do Feriado 
Regional do Príncipe, a 17 de janeiro, que assinalou os 
546 anos da descoberta da Ilha pelos Portugueses.
Existem atualmente novas apostas que ambos os 
territórios e os seus responsáveis partilham e que foram 
alvo de trabalho conjunto nesta deslocação oficial do 
Presidente da CMA.  Uma das mais importantes dessas 
apostas, respeita à cooperação para a exploração 
e promoção turística dos recursos naturais, tirando 
proveito da classificação do Príncipe pela ONU como 
“Reserva Mundial da Biosfera” e da aposta da CMA 
em desenvolver a estruturação turística da Praia de 
São Jacinto com centralidade para os seus valores 
naturais. Integrado nesta aposta da CMA está a obra 
de reabilitação do Centro de Interpretação / Visitas e de 
Circuitos da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, 
a executar pela Polis Litoral da Ria de Aveiro. 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 
recebeu, no passado dia 4 de fevereiro, o Presidente da 
Câmara de Santa Cruz (Cabo Verde), Carlos Silva, para 
apresentação de cumprimentos no início do seu primeiro 
mandato e na sua primeira visita oficial a Portugal. 
Neste encontro, os dois presidentes aproveitaram 
para avaliar novas oportunidades de cooperação 
nomeadamente em áreas como a Cultura, o Turismo e 
o Desenvolvimento Económico. Aveiro e Santa Cruz são 
municípios geminados desde 1993. 

FERIADO REGIONAL
DO PRÍNCIPE 

Numa ação organizada pelo IPDAL - Instituto para 
a Promoção e Desenvolvimento da América Latina 
integrada no 42.º Congresso da APAVT (Associação 
Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo), o 
Presidente da Câmara Municipal recebeu um grupo de 
Embaixadores da América Latina.
Os Embaixadores dos Países da América Latina 
visitaram o Museu de Aveiro | Santa Joana e o Centro 
Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA). Nesta 
visita ao edifício, a comitiva teve a oportunidade de 
conhecer melhor a Ria de Aveiro a aposta do Município 
na Ria, através da campanha de marketing territorial 
“Aveiro, Cidade dos Canais”.  
Na receção que decorreu no Paços do Concelho 
estiveram presentes os seguintes Embaixadores: 
Jaime Durán, República Dominicana; Johana Tablada, 
Cuba; Ilka Varel de Barés, Panamá; Brígida Scaffo, 
Uruguai; Lissette Nalvarte, Perú; Oscar Moscariello, 
Argentina; Carmenza Jaramillo, Colômbia; Luiz 
Figueiredo Machado, Brasil. 
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro aproveitou 
ainda para reforçar a importância das relações 
com os Países da América Latina, valorizando as 
sinergias existentes, de forma potenciar a cooperação, 
apostando no apoio ao desenvolvimento económico e 
criação de novos investimentos.

PRESIDENTE 
RECEBEU 
EMBAIXADORES DA 
AMÉRICA LATINA

PRESIDENTE
DE SANTA CRUZ 
VISITOU AVEIRO
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No passado dia 24 de novembro teve lugar 
a assinatura pública do Protocolo entre o 
Estabelecimento Prisional de Aveiro e a Câmara 
Municipal de Aveiro (CMA) para cooperação na área 
de intervenção da Biblioteca Municipal.
Com o objetivo de fomentar hábitos de leitura e difusão 
do livro entre a comunidade reclusa, implementando 
assim uma estratégia de inclusão, a CMA foi 
convidada a celebrar um protocolo de colaboração 
com o Estabelecimento Prisional de Aveiro na área de 
intervenção da Biblioteca Municipal, estabelecendo as 
bases de cooperação institucional contribuindo para 
o processo de reinserção social através da aquisição 
de competências culturais e cívicas essenciais ao 
desenvolvimento de uma atitude responsável e digna 
em contexto de sociedade.

PROTOCOLO COM O 
ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE AVEIRO

MONUMENTO DOS 
COMBATENTES 
DO ULTRAMAR
No passado dia 04 de dezembro teve lugar a cerimónia 
de inauguração do Monumento dos Combatentes do 
Ultramar do Município de Aveiro, num momento de 
homenagem aos Militares que tombaram na guerra do 
Ultramar ao serviço da Pátria, naturais de Aveiro.
Este monumento é constituído por várias colunatas 
correspondente a cada Ex Província Ultramarina e 
a inscrição dos soldados mortos nestas, ficando 
localizado na placa central da Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho (junto à Estação de Aveiro), tratando-se de 
um projeto concebido pelo Núcleo de Aveiro da Liga e 
concretizado com o apoio financeiro total da Câmara 
Municipal de Aveiro.
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A Câmara Municipal de Aveiro inaugurou a Rua Eng.ª 
Adriano Lucas na União de Freguesias da Glória e Vera 
Cuz (arruamento a norte da EB1 da Granja - Vera Cruz 
que liga a Rua 1.º Visconde da Granja à Rua D. José I).
A sessão contou com a presença de vários familiares 
de Adriano Lucas, o fundador do Jornal local “Diário 
de Aveiro.”

DISTINÇÃO PELO 
CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS
A Câmara Municipal de Aveiro foi distinguida pelo 
Corpo Nacional de Escutas (CNE), com a Medalha 
de Agradecimento 1.ª Classe - Ouro, pelo que 
manifesta publicamente o seu agradecimento pela 
honrosa distinção.
Tal reconhecimento resulta de todo o trabalho de 
cooperação institucional realizado até ao momento, 
do qual se destaca a cedência do terreno para 
a construção da Sede Regional de Aveiro, cuja 
inauguração aconteceu no passado dia 19 de 
novembro, assumindo a CMA a sua disponibilidade 
e interesse em continuar a cooperar com o CNE pelo 
relevante interesse público da sua atividade.

CÂMARA MUNICIPAL 
PROMOVE ATIVIDADES 
PARA SENIORES
A Câmara Municipal de Aveiro dinamizou durante 
o mês de janeiro, na Biblioteca Municipal de Aveiro, 
a Formação de Iniciação ao Computador com a 
participação 18 seniores. Adquirir conhecimentos na 
personalização do ambiente de trabalho, janelas e sua 
manipulação, organização da informação, operações 
de gravação de ficheiros e outros aspetos gerais foram 
os conteúdos que a formação proporcionou.
No âmbito do programa Positividade organizou 
durante o mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal, a 
Formação em Internet e Correio Eletrónico destinada 
aos seniores.
Aprender a navegar de forma segura na internet, 
guardar informação, imagens e outro tipo de 
conteúdos, criar e gerir uma conta de correio eletrónico 
foram os objetivos da formação.

No passado dia 10 de dezembro foi reaberta a Ponte 
Laços de Amizade, com o descerramento pela primeira 
vez de placa toponímica alusivo à Ponte. 
O significado da Ponte dos Laços de Amizade, criada 
em 2014 por dois estudantes da Universidade de 
Aveiro, é um hino às amizades que por cá nasceram 
ou passaram, bem como um símbolo do carinho que 
os habitantes nutrem pela cidade. O desafio que se 
lançou desde então foi para que as pessoas deixarem 
o seu laço, símbolo de amor ou amizade e monumento 
de agradecimento a Aveiro, o que aconteceu ao longo 
das guardas desta ponte. 

ATRIBUIÇÃO DE 
TOPÓNIMO

PONTE 
LAÇOS DE AMIZADE
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 A Câmara Municipal de Aveiro assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil com a realização de um 
simulacro durante a manhã junto ao Posto de Abastecimento da BP localizado na EN 109, numa ação de 
parceria com a BP Portugal.
Tratou-se de um exercício denominado “Moliceiro 2017” com os objetivos de testar a estrutura organizativa dos 
meios humanos e materiais da BP em Aveiro e ainda de definir estratégias preventivas para evitar a ocorrência 
de incidentes que ponham em causa pessoas e bens.
Nesta iniciativa pretendeu-se testar a operacionalidade dos equipamentos no cenário de combate a incêndio em 
veículo com propagação à bomba de abastecimento, desencarceramento, contenção de derrame de matérias 
perigosas e emergência pré hospitalar, bem como a interação dos mais diversos agentes de Proteção Civil 
intervenientes no exercício.

CÂMARA ASSINALA
DIA INTERNACIONAL
DA PROTEÇÃO CIVIL
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

7 . DEZ
Alteração das datas das Reuniões de Câmara de janeiro de 2017 - Deliberado, por 
unanimidade, aprovar.

“40 Anos de Poder Local Democrático: Convenção Nacional” - O Executivo tomou 
conhecimento do convite para participar na Convenção.

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e cada uma das Juntas de Freguesia do Município de Aveiro 
para o ano de 2017 - Deliberado, por unanimidade, delegar em cada uma das Juntas 
de Freguesia do Município as competências constantes das minutas dos Contratos 
Interadministrativos para 2017.

“Prestação de Serviços de Desratização e Desinfestação de Diversas Zonas da 
Cidade e Edifícios Municipais” - acordo de modificação ao contrato n.º 41/2015 
(serviços a mais) - Deliberado, por unanimidade, retificar a deliberação de 07 de 
setembro de 2016.

Retificação de Cabimento/Compromisso de Transferências Correntes CIRA (Inf. 
n.º 092/DAG-PM/08-2016) - Deliberado, por unanimidade, retificar o compromisso, 
anulando o valor de 9.581,91€ do compromisso n.º 10413 com a ref.ª INFORM: 
RUCI/2014 e registar novo compromisso ao Município de Águeda, NIF 501090436 
no montante de 9.581,91€.

Retificação de Cabimento/Compromisso de Transferências Correntes CIRA (Inf. 
n.º 124/DAG-PM/11-2016) - Deliberado, por unanimidade, retificar o compromisso, 
anulando o valor de 4.160,91€ do compromisso n.º 10413 com a ref.ª INFORM: 
RUCI/2014 e registar novo compromisso à Universidade de Aveiro, no montante de 
4.160,65€.

Transferência Corrente para a CIRA - “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais 
e Tecnológicos - Ações Materiais” - Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a transferência corrente para a CIRA no montante de 622,98€, referente à 
reprogramação financeira da comparticipação dos Municípios no projeto.

CreArt - Estudo KEA - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 22 de novembro, que aprovou a transferência de 9.374,00€ 
para o Ayuntamiento de Valladolid, respeitante à comparticipação do Município de 
Aveiro no estudo “Contribución de la creatividad artística ai desarrollo local”.

Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e Inovação (PAVEI) - 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23 de 
novembro de 2016, que aprovou o Protocolo de “Operacionalização da Plataforma 
para o Apoio e Valorização do Empreendedorismo e Inovação”.

Teatro Aveirense - Tabela de Preços do Bar - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
tabela de preços a praticar com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016.

Alteração de agregado familiar residente na Rua de Espinho, Bloco 6, 3.º A - 
Urbanização de Santiago - Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização do 
agregado familiar e a celebração de contrato de arrendamento apoiado.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
91/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor de 279,48€.
 
Loja 13 do Mercado Manuel Firmino - Renúncia ao direito de Ocupação titulado 
pela Licença n.º 01/2015, de 2015.12.16 - Deliberado, por unanimidade, declarar a 
caducidade do direito de ocupação titulado pelo Alvará de Licença de Ocupação n.º 
1/2015, referente à loja 13 do Mercado Manuel Firmino.

Procedimento por Concurso Público n.º 4/2015 CP-CF DCS-ACGC, para 
“Concessão da Exploração das lojas 10, 24 (inclui salão do 1.º andar e esplanada) 
e 42,sito no 1.º andar, com esplanada do Mercado Municipal Manuel Firmino, 
destinadas a Estabelecimentos de Restauração ou Bebidas”, publicitado no Diário 
da República, II Série, n.º 252, de 28/12/2015, sob o Anúncio de Procedimento n.º 
7984/2015 - Deliberado, por unanimidade, adjudicar, o Lote 2 - Loja 42 (1.º andar) 
do Mercado Manuel Firmino - à proposta ordenada em 2.º lugar, da pessoa singular 
“ANTÓNIO EDUARDO TEIXEIRA CONDE”, com morada fiscal no concelho de Vagos, 
pelo valor de 550,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 10 anos, 
para o exercício da Atividade - Estabelecimento de Bebidas (CAE-R3 5630).

“Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima” - Deliberado, 
por unanimidade, aprovar o projeto de execução da empreitada “Requalificação da 
Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima”, realizado pela Octógono - Projectos, 
Lda., (A aprovação em reunião de Câmara é critério obrigatório para efeito de 
candidatura); autorizar a abertura de procedimento por concurso público, pelo valor 
de 1.516.653,37€ + IVA, com um prazo de execução previsto de 1 ano (365 dias).

Retificação do traçado da Rua da Fonte, na Freguesia de Santa Joana - Deliberado, 
por unanimidade, retificar o traçado da Rua da Fonte, ficando o seu início na Rua das 
Cavadas e terminará na Rua do Solposto.

Processo de Obras n.º 173/2010 - Civilcasa, Imobiliária, Lda - Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade do procedimento.

Processo de Obras n.º 224/2005 - Motrinde, S.A. - Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a receção provisória das obras de urbanização do loteamento titulado pelo 
alvará n.º 25/2007 alterado pelo alvará n.” 11/2013.

21. dez
Prémios Município de Aveiro - Universidade de Aveiro - Ano 2016 - Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 06 de dezembro de 2016, 
que autorizou a atribuição dos 3 prémios “Município de Aveiro” aos três alunos com 
classificação mais elevada nas licenciaturas em Administração Pública, Matemática 
e Música da Universidade de Aveiro, no valor unitário líquido de imposto de 1000,00€.

Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina (IPDAL) - O 
Executivo tomou conhecimento do agradecimento do Presidente do Instituto 
pela atenção dispensada ao IPDAL e a toda a comitiva de Embaixadores latino-
americanos presentes na visita oficial a Aveiro. 

AGIR - Associação para a Modernização e Revitalização do Centro Urbano 
de Aveiro - O Executivo tomou conhecimento da outorga da escritura pública de 
extinção da Associação AGIR - Associação para a Modernização e Revitalização do 
Centro Urbano de Aveiro, com liquidação do património social, no dia 07/12/2016.

Transferência Corrente para a CIRA - “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos - Ações Materiais” - Sistema Integrado das Redes de Emergência 
e Segurança de Portugal (SIRESP) - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
transferência corrente para a CIRA no montante de 293,00€.

6.ª Alteração Orçamental 2016 - O Executivo tomou conhecimento da alteração 
Orçamental.

Procedimento por Concurso Público n.º 05/16 - “Hasta Pública, por Licitação 
Verbal, para Alienação de Veículos em Fim de Vida (VFV)” - O Executivo tomou 
conhecimento da alienação ao concorrente/arrematante A - Ideias a Granel, Lda.

Extinção da Cláusula de Reversão - Bloco D5-B - Urbanização de Santiago - 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a extinção da cláusula de reversão.

Procedimentos Concursais - Moveaveiro - Empresa de Mobilidade de Aveiro EEM - 
Em Liquidação - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 
de 19 de agosto de 2016, que autorizou a abertura de procedimentos concursais 
para os postos de trabalho que se encontram ocupados em regime de cedência e 
que cujas atividades foram internalizadas na Câmara Municipal de Aveiro.

Prorrogação de ACIP (Acordos de Cedência de Interesse Público) - TEMA - Teatro 
Municipal de Aveiro, EEM - Em Liquidação - Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a prorrogação dos acordos de cedência de interesse público celebrados com cinco 
trabalhadores da TEMA - Teatro Municipal de Aveiro, EEM - Em Liquidação a partir 
de 1 de janeiro de 2017 e até à conclusão dos respetivos procedimentos concursais.

Prorrogação de ACIP (Acordo de Cedência de Interesse Público) - EMA - Estádio 
Municipal de Aveiro, EEM - Em Liquidação - Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a prorrogação do acordo de cedência de interesse público celebrado com a 
trabalhadora da EMA - Estádio Municipal de Aveiro, EEM - Em Liquidação, a partir 
de 1 de janeiro de 2007 e até à conclusão do respetivo procedimento concursal. 

Prorrogação de ACIP (Acordos de Cedência de Interesse Público) - Moveaveiro 
- Empresa de Mobilidade de Aveiro, EEM - Em Liquidação - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a prorrogação dos acordos de cedência de interesse público 
celebrados com os trabalhadores da MOVEAVEIRO - Empresa de Mobilidade de 
Aveiro, EEM - Em Liquidação a partir de 1 de janeiro de 2017 e até à finalização do 
processo de liquidação da referida Empresa de Mobilidade.  

Museus de Aveiro - Cidade/Santa Joana/Arte Nova e Ecomuseu do Sal - Proposta 
de Preçário para o Ano de 2017 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Preçário 
para o ano de 2017.

Pedido de licenças de transportes de índole e fruição turística do Município de 
Aveiro - Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licenças temporárias, 
com prazo de validade de 01 de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2017, para 
exploração dos circuitos turísticos de veículos de índole e fruição turística.

Plano de Feiras e Mercados 2017 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o 
calendário de Feiras e Mercados para o ano de 2017.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
92/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor total de 558,96€.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
93/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor total de 558,96€.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
95/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor total de 558,96€.

Edite Raquel de Barros Pinto Salvador Domingues - Contrato Ref.ª 46/2010 
- Concessão de Exploração de um Estabelecimento de Restauração, sito no 
Mercado José Estêvão - Sanção Contratual - Deliberado, por unanimidade, pela não 
aplicação da sanção prevista na Cláusula 17.ª do Caderno de Encargos do concurso 
que deu origem à concessão de Exploração do Estabelecimento de Restauração, 
sito no Mercado José Estêvão.

Mercado Manuel Firmino - Loja 24 - Transmissão do direito de ocupação - 
Licença de Ocupação n.º 5/2016 - Cessão Posição Contratual n.º 50/2016 - João 
Fernando Silva para Binarysurprise, Ldª - Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a transmissão do direito de ocupação titulado pelo alvará de licença de ocupação 
n.º 05/2016, nos termos do n.º 2 do artigo 55.º do Regulamento das Feiras, Venda 
Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro, da Loja 24 do 
Mercado Manuel Firmino da pessoa singular “João Fernando Silva”, para a pessoa 
coletiva “BINARYSURPRlSE, Lda.”, no âmbito da Concessão da Exploração do 
Restaurante, sito na Loja 24 (inclui o salão do 1.º andar e esplanada) no Mercado 
Municipal Manuel Firmino de Aveiro.

“Ampliação 1.º ciclo EB2,3 São Bernardo” - Abertura de Procedimento por 
Concurso Público - Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução 
realizado pela ARTEeTECTÓNICA, Arquitectura e Desenho, Lda. e aprovar a abertura 
de procedimento por Concurso Público no valor total de 1.010.656,00€.

Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro - 
Aprovação de procedimento por concurso público - Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o projeto de execução e autorizar a abertura de procedimento por concurso 
público pelo valor de 1.279.819,05€, com um prazo de execução previsto de 1 ano 
(365 dias).

Procedimento por Concurso Público OM/CP/03/16 - “Reabilitação das Pontes dos 
Canais” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que 
autorizou os Trabalhos a Mais, que ascendem a 6.330,00€; autorizou a Supressão 
de trabalhos, que ascendem a 19.501,34€.

Tarifa de resíduos urbanos e tabela de preços dos serviços auxiliares 2017 - 
Deliberado, por unanimidade, para o próximo ciclo tarifário, de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2017, baixar o tarifário de RU (componente fixa e componente variável) 
em 15% assumindo um grau de cobertura previsional dos proveitos face aos custos 
do serviço de RU de 1,3. Sobre os serviços auxiliares de gestão de resíduos urbanos 
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(serviço privado de recolha, transporte e tratamento de RU), foi aprovado manter a 
tabela de preços de 2016. 

Estacionamento Tarifado da Cidade de Aveiro - Alterações para 2017 - Deliberado, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a alterações 
ao Estacionamento Tarifado da Cidade de Aveiro para vigorarem em 2017.

Alteração de sentidos de trânsito em vários arruamentos da Freguesia de Santa 
Joana - O Executivo tomou conhecimento da alteração dos sentidos de trânsito.

Alteração de sentidos de trânsito na Viela da Chaparra e Viela da Gândara na 
Freguesia de Oliveirinha - O Executivo tomou conhecimento da alteração dos 
sentidos de trânsito.

Processo de Obras n.º 404/1998 - Rodrigues Lima & Santos, Lda. - Deliberado, por 
unanimidade, deferir a receção provisória das obras de urbanização do loteamento 
titulado pelo alvará n.º 36/2001, em nome de Rodrigues Lima & Santos, Lda., e 
proceder à redução da garantia bancária existente para o valor de 3.827,64€, valor 
que ficará cativo até à receção definitiva das obras de urbanização.

Processo de Obras n.º 689/1998 - A Predial Pessegueirense e outro - Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade da licença que titula o alvará de loteamento n.º 
23/2010, emitido em nome de Predial Pessegueirense, Lda., aditamento ao alvará 
de loteamento n.º 35/2003, emitido em nome de Rui Manuel Ramos Valente de 
Almeida e Outros e determinar a conclusão das obras de urbanização por conta 
das garantias bancárias, nos termos das informações DGU/6163, da Divisão de 
Gestão Urbanística, datada de 20 de setembro de 2016, e da informação n.º 74/
DAEO/OM/2016, da Divisão de Ambiente, Energia e Obras Municipais, datada de 29 
de setembro de 2016.

11. jan
Extinção da MoveAveiro e Ativação da Aveirobus - ponto de situação e Recursos 
Humanos - O executivo tomou conhecimento do comunicado denominado “Início da 
Operação de Transportes da Aveirobus” emitido pela Câmara Municipal de Aveiro, 
a 30 de dezembro de 2016, e da informação “MoveAveiro / Recursos Humanos” 
respeitante à situação dos Trabalhadores ao serviço da MoveAveiro e vinculados 
à Empresa Municipal e à Câmara Municipal de Aveiro, considerando o teor da 
informação “Extinção da MoveAveiro e Ativação da Aveirobus - ponto de situação 
e Recursos Humanos”.

Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de 
Aveiro - início do procedimento de revisão - Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o início do procedimento de revisão do Regulamento Municipal das Habitações 
Sociais Propriedade do Município de Aveiro.

Apoio Financeiro do IMTT à CMA/MoveAveiro - Acordo de Colaboração Técnico-
Financeiro n.º 03/09 PIDDAC/IMTT - incumprimento - O Executivo tomou 
conhecimento da realização da despesa de 153.160,00€ por força do incumprimento 
do acordo de colaboração.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 47/14 - “Prestação de Serviços de Auditor 
Externo - Revisão Legal de Contas do Município de Aveiro” - renovação do contrato 
- Deliberado, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável e ratificar 
o despacho do Sr. Presidente que autorizou a segunda renovação do contrato n° 
15/2015, pelo período de 12 meses, e preço contratual de 8.720,00€+IVA.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 103/16 - “Prestação de Serviços para a 
Elaboração de Projetos de Execução de «Reabilitação de Estruturas nos Canais 
da Cidade de Aveiro»” - O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. 
Presidente que adjudicou o procedimento ao único concorrente convidado, 
“CONDURIL - ENGENHARIA, S.A.”, pelo preço contratual de 52.560,00€ + IVA, com 
execução no prazo de 60 dias seguidos. 

Constituição de Fundo de Maneio para o exercício de 2017 - Comissão Proteção 
de Crianças e Jovens - Deliberado, por unanimidade, autorizar a Constituição do 
Fundo de Maneio para o exercício de 2017 e respetivos registos contabilísticos, 
conforme determina o POCAL, nos pontos 2.3.4.3 e 2.9.10.1.11, que remete para a 
Norma de Interna de Fundos de Maneio.

Hasta Pública por Licitação Verbal, para atribuição do direito de ocupação de 
espaço público para instalação e exploração de publicidade comercial em 29 
painéis publicitários, na dimensão 8Mx3M - Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente que autorizou o Procedimento e respetivo Edital/
Condições.   

Protocolo “Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível” - Deliberado, por 
unanimidade, ratificar  o despacho do Sr. Presidente que aprovou a minuta de 
protocolo “Reabilitar para Arrendar” a celebrar com o Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana, IP (IHRU).

Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos 
espaços da CMA - Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação 
com Micaela Ribau Vaz (CD música).

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta 
n.º 94/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor total de 419,22€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - 
Proposta n.º 96/2016 - Deliberado, por unanimidade, atribuir de apoio económico 
no valor de 558,96€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta 
n.º 01/2017 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no 
valor total de 558,96€.

Alteração na composição do agregado familiar residente na Urbanização de 
Taboeira, Rua do Raso, Casa n.º 1 - Freguesia de Esgueira - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a atualização do agregado familiar bem como a celebração 
de novo contrato de arrendamento apoiado. 

Reparação da Cobertura do Estádio Municipal de Aveiro - Anulação da deliberação 
de 11 de maio de 2016 - Aprovação da adjudicação do procedimento por Concurso 
Público - Deliberado, por unanimidade, anular a adjudicação de 11 de maio de 2016 
e o respetivo compromisso, por cumprimento da decisão da sentença do Tribunal 
Administrativo de Aveiro; adjudicar o presente procedimento ao único concorrente 
admitido “Habitâmega Construções, S.A”, pelo preço contratual de 119.121,41€, 
(cento e dezanove mil, cento e vinte e um euros e quarenta e um cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Requalificação da Rua de José Estevão/Rua de Agostinho Pinheiro/Rua 
Conselheiro Luís Magalhães - Aceitação da 2.ª Prorrogação do Prazo de Execução 
da Empreitada - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
que autorizou a prorrogação do prazo da empreitada até ao dia 2 de janeiro.

Recuperação de Habitações Sociais - Urbanização de Santiago - Revogação da 
decisão de contratar, de 20 de julho de 2016 - Abertura de novo procedimento 
por Concurso Publico - Deliberado, por unanimidade, revogar a decisão de contratar 
de 20/07/2016, nos termos do n.º 1 do art.º 80.º do CCP, com base na ausência de 
propostas, e abrir novo procedimento por Concurso Público pelo valor de 336.300,00 
€, com um prazo de execução previsto de seis meses; 

Estudo urbanístico Agras do Norte - PO 274/1959 - Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Estudo Urbanístico. 

Processo de Obras n.º 384/1998 - Ana Dinis Rodrigues Alves - Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade da licença da obra e conceder licença especial 
para conclusão de obras inacabadas pelo prazo de 1 ano.   

Processo de Obras n.º 321/2002 - Rui Manuel Madeiras Gaspar - Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia e conceder licença 
especial para conclusão de obras inacabadas pelo prazo de 1 ano.
 

13. jan
Alteração das Minutas do Contrato de PAM/JUL/2016 e do Contrato de Empréstimo 
de Assistência Financeira, celebrados entre o Fundo de Apoio Municipal e o 
Município de Aveiro - Deliberado, por maioria, aprovar as alterações e a nova minuta 
do Contrato Programa de Ajustamento Municipal e respetivos Anexos; aprovar as 
alterações e a nova minuta do Contrato de Assistência Financeira, acompanhado 
dos Anexos e do respetivo Plano de Amortização/Pagamentos; submeter à 
Assembleia Municipal de Aveiro, para aprovação.

25. jan
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 6 - Sector “E” - Urbanização de São 
Jacinto - Deliberado, por unanimidade, aprovar a extinção da cláusula de reversão.

“Hasta Pública, por Licitação Verbal, para Atribuição do Direito de Ocupação de 
Espaço Público para Instalação e Exploração de Publicidade Comercial em 29 
Painéis Publicitários, na Dimensão de 8Mx3M” - O Executivo tomou conhecimento 
da ata da arrematação do espaço público para instalação e exploração de 
publicidade comercial em 29 painéis publicitários, durante o período de seis meses, 
com início a 17 de janeiro de 2017 e términus a 30 de junho de 2017, e possibilidade 
de renovação trimestral até ao limite máximo de duas renovações. 

Procedimento por Ajuste Direto n.º 02/2017, para adjudicação da “Prestação 
de Serviços para a Elaboração de Projeto de Execução para a «Reabilitação do 
Edifício Fernando Távora» “ - O Executivo tomou conhecimento do despacho do 
Sr. Presidente que decidiu adjudicar, de acordo com a proposta formulada na Ata 
n.º 1 - Projeto de Decisão de Adjudicação, ao único concorrente convidado, “ José 
Bernardo Távora - Arquiteto, Unipessoal, Lda.”, pelo preço contratual de 72.000,00€ 
(setenta e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com execução até 
15 de maio de 2017.

Afetação ao Domínio Público das parcelas adquiridas/cedidas para integrar 
a “Rotunda do Botafogo” - Deliberado, por unanimidade, a afetação ao domínio 
público municipal das parcelas de terreno, com a área global de 1554,45 m2, 
adquiridas nos termos da informação técnica n.º 011/DAG-PI/01-2017, de 20 de 
janeiro de 2017, identificadas na planta anexa à referida informação e submeter à 
Assembleia Municipal.

Constituição da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica [AptCC] e 
adesão do Município de Aveiro na qualidade de Município Fundador - Deliberado, 
por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Aveiro, como Sócio Fundador da 
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica.

Procedimento por Concurso Público n.º 2/2015 CP-CF DCS-ACGC, para 
“Concessão da Exploração de Diversos Quiosques, sito na Rua Dr. Barbosa de 
Magalhães (Largo do Rossio), Praça do Mercado (Largo do Mercado Manuel 
Firmino), Av.ª Dr. Lourenço Peixinho (Ft. ao s Armazéns de Aveiro / Banco BANIF), 
Rua Clube dos Galitos (Paragem das Praias), Largo do Alboi, na cidade de Aveiro 
e Rua Dr. Luciano de Castro (Esgueira)”, publicitado no D.R., II Série, n.º 214, de 
02/11/2015, AP 6652/2015 - Adjudicação - Deliberado, por unanimidade, adjudicar 
nos termos do n.º 4 do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), o Lote 
3 - Quiosque Av. Dr. Lourenço Peixinho, Ft. aos Armazéns de Aveiro/Banco BANIF - à 
proposta ordenada em 3.° lugar, da pessoa coletiva “TARTIARIA, UNIPESSOAL, Lda.” 
, com morada na freguesia de Oliveirinha, com o representante legal, RUI DA CRUZ 
MARTINS, pelo valor de 221,00€ (duzentos e vinte e um euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, pelo prazo de 10 anos, para o exercício dos ramos de atividade 
principal e secundário de Comércio a retalho de Jornais e Revistas, Comércio a 
retalho de produtos alimentares e bebidas.
 
Licença de Ocupação n.º 3/2016 da Loja 17 do Mercado Manuel Firmino, 
decorrente do Procedimento n.º 5/2015 CP-HP DCS-ACGC, por Hasta Pública, 
publicado no D.R., II Série, n.º 233, de 27/11/2015, AP 7385/2015 - Deliberado, 
por unanimidade, revogar o direito de ocupação da Loja 17 do Mercado Manuel 
Firmino titulado pela licença de ocupação n.º 3/2016, cuja titular é a pessoa coletiva 
PROSPERIGNITION, Lda., e restituir as quantias pagas pelo titular no total de 
1.083,84€, respeitantes à loja 17.

Lácteos Novo, Lda. - Quiosque 7 (Alvará de Ocupação 28/2006) e 8 (Alvará de 
Ocupação 29/2006) do Mercado Manuel Firmino - desistência - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a caducidade das Licenças em nome de Lácteos Novo, Lda., 
com os n.ºs 28/2006 e 29/200, afetas aos quiosques 7 e 8 do Mercado Manuel 
Firmino, respetivamente, com efeitos à data de 01 de fevereiro de 2017, com a 
obrigação, por parte do titular, de cumprir com os requisitos estabelecidos no n.º 4 
do artigo 52.º do Regulamento de Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades 
Diversas do Município de Aveiro (RFVAMEADMA).

BioBom - Comércio Alimentar, Lda. - Lote 4 - Loja da Fração AP - R/c - Lado da 
entrada nascente do Mercado de Santiago - pedido de cedência temporária - 
Deliberado, por unanimidade, autorizar, nos termos do estabelecido no artigo 54.º 
(n.º 4 e 5) do Regulamento de Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades 
Diversas do Município de Aveiro (RFVAMEADMA), - Direção Efetiva. Substituição do 
titular da Licença - a Cedência Temporária ou Substituição Temporária de Titular, de 
BIOBOM - Comércio Alimentar, Lda., titular do Alvará de Licença de Concessão n.º 
04/2014, emitido aos 31/10/2011 e relativo ao Lugar - Lote n.º 4, Loja Fração AP, 
com 61,10 m2, sito no R/c do Lado Nascente do Mercado de Santiago - para o nome 
da funcionária daquele estabelecimento Carla Manuela Maia Pinheiro, residente na 
Póvoa do Valado, Requeixo, com efeitos a partir da data de aprovação em reunião de 
Câmara e pelo período de um ano.

Casa de Chá do Museu Arte Nova - Ricardo Almeida Martins - Contrato de 
Concessão n.º 41/2011 - renovação - Deliberado, por unanimidade, autorizar a 
renovação da concessão por mais 5 anos.



“Reabilitação das Pontes dos Canais” - Trabalhos a Mais n.º 2 - Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou os trabalhos a 
mais no valor de 5.633,67€.

“Reabilitação das Pontes dos Canais” - Prorrogação de prazo da empreitada - 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a 
prorrogação do prazo da empreitada, até ao dia 25 de novembro de 2016.

“Requalificação da Rua Eng.º Von Haff” - pedido de suspensão/prorrogação prazo 
de obra - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que 
autorizou a suspensão solicitada pelo empreiteiro, até ao dia 26 de setembro de 
2016.

Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança da empreitada 
“Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” - 
Aprovação de procedimento por ajuste direto - Deliberado, por unanimidade, abrir 
procedimento por ajuste direto para a prestação de serviços de Fiscalização e 
Coordenação de Segurança, (composta por Diretor de Fiscalização, Fiscal em Obra 
e de Coordenador de Segurança em Obra) para a empreitada de “Requalificação da 
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” no valor de 36.000,00€ + IVA.

Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança da empreitada 
“Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima” - Aprovação de 
procedimento por ajuste direto - Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento 
por ajuste direto para a prestação de serviços de Fiscalização e Coordenação de 
Segurança, para a empreitada de “Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime 
Magalhães Lima” no valor de 36.000.00€ + IVA.

Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima - Aceitação 
de erros e omissões - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente, datado de 12 de janeiro de 2017, que aceitou a lista de “Erros e 
Omissões”, anexa à informação n.º 011/DMET/OM/2017. 

 “Requalificação do Bairro da Gulbenkian e Rua José Falcão Sul” - Segundo pedido 
de prorrogação de prazo da empreitada - Deliberado, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente que autorizou o segundo pedido de prorrogação do 
prazo da empreitada, até ao dia 13 de dezembro de 2016.

“Requalificação do Bairro da Gulbenkian e Rua José Falcão Sul” - Suprimento 
de erros e omissões, trabalhos a menos e trabalhos a mais - Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a proposta de 
trabalhos de erros e omissões, que ascende a 6.037,48€ + IVA; aprovou a proposta 
de trabalhos a menos a preços contratuais, que ascende a 7.598,12€ + IVA; e 
aprovou a proposta de trabalhos a mais, que ascende a 487,00€ + IVA.

“Requalificação do Parque Urbano de Santiago” - Abertura de procedimento por 
Concurso Público - Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e 
aprovar a abertura de procedimento por Concurso Público para a “Requalificação do 
Parque Urbano de Santiago”, no valor total de 285.193,58 €+ IVA.

Processo de Obras n.º 689/1998 - A Predial Pessegueirense e outro - Deliberado, 
por unanimidade, retificar a deliberação da Ata N.º 28, da Reunião de Câmara de 
21/12/2016, referente ao processo de loteamento n.º 689/1998, uma vez que o 
número do alvará de loteamento foi erradamente referido.

1. fev
Programa de Ajustamento Municipal - Visto do Tribunal de Contas - O Executivo 
tomou conhecimento do Visto concedido pelo Tribunal de Contas ao seu Programa 
de Ajustamento Municipal.

Tolerância de Ponto de Carnaval 2017 - O Executivo tomou conhecimento do 
despacho do Sr. Presidente, datado de 23 de janeiro de 2017, que determinou a 
concessão de tolerância de ponto no dia 28 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. 

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 13, Setor 5 - Urbanização da Zona 
Sudeste de Cacia - Deliberado, por unanimidade, exercer o direito de reversão, pelo 
valor de 553,75€, face à atualização do valor tendo por base a tabela de coeficientes 
de desvalorização da moeda em vigor.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Musical das 
Beiras 2017-2019 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo 
de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Associação Musical das 
Beiras.

Atribuição de apoio para comparticipação de passes, no âmbito do Fundo de Apoio 
a Famílias - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico a seis munícipes, 
de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento do 
Fundo de Apoio a Famílias, no valor total de 1.676,88€.

“Requalificação da Rua Eng.º Von Haff” - suprimento de erros e omissões 
e trabalhos a mais - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente que concordou com a proposta de trabalhos suprimento de erros e 
omissões, que ascende a 2.436,00€, e com a proposta de trabalhos a mais, que 
ascende a 910,00€.

15. fev

Alteração das datas das Reuniões de Câmara de março de 2017 -  Deliberado, por 
unanimidade, aprovar que a primeira reunião de Câmara de março de 2017 não se 
realize no dia 1, mas no dia 8, quarta-feira, pelas 17.00 horas, assumindo caráter 
público, com audição do público pelas 19:00 horas, no Salão Nobre da Sede da 
Junta de Freguesia de Esgueira, e que a segunda reunião de Câmara de março de 
2017, não se realize no dia 15, mas no dia 29, mantendo-se a hora normal (15.30h) 
e assumindo o caráter público pela natureza de algumas das matérias a agendar.

The Navigator Company | Arranque da nova Fábrica em Aveiro - O Executivo 
tomou conhecimento da decisão, tomada a 08 de fevereiro de 2017, do Conselho 
de Administração da The Navigator Company (TNC) de avançar de imediato com a 
construção da sua Nova Fábrica de Papel Tissue, em Aveiro, Cacia.

Acordo de revogação do contrato de arrendamento com a regularização de dívida 
(Jardim de Infância da Póvoa do Paço) - Deliberado, por unanimidade, revogar o 
contrato de arrendamento com regularização de dívida nos seguintes termos: o 
Município de Aveiro compromete-se a liquidar a importância em dívida no seu valor 
bruto de 29.642,60€, realizando em simultâneo a retenção relativa ao imposto, 
entregando ao segundo outorgante o montante líquido de 22.231,95€.

Denúncia do Contrato de Prestação de Serviços de Recolha, Transporte de 
Resíduos Urbanos a Destino Final, Colocação, Manutenção, Substituição, 
Lavagem e Desinfecção de Papeleiras, Pilhões e Contentores Normalizados, 
Limpeza, Varredura e Lavagem de Arruamentos, e Outros Espaços Públicos e 
Mercados Municipais, Limpeza e Desinfecção de Sarjetas no Concelho de Aveiro, 
celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e a SUMA - Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente, SA - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 1 de fevereiro de 2017, que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, determinou 
a denúncia expressa do contrato.

Aquisição de Viaturas - O Executivo tomou conhecimento dos sete processos de 
aquisição de viaturas para a Câmara Municipal de Aveiro, de 2015, 2016 e 2017.

Protocolo de Colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos.

Protocolo de Colaboração com a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme 
Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 
Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros 
Novos de Aveiro.

Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública - Deliberado, por 
unanimidade, declarar abandonados e adquiridos por ocupação com interesse para 
a Autarquia os dois (2) veículos depositados nas instalações dos Serviços Urbanos 
desta autarquia, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4, do artigo 165.º, do 
Código da Estrada, em vigor.

Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro (RUMA) - Projeto de alteração - 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que indicou que 
os interessados podiam apresentar os seus contributos para o projeto de revisão do 
Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro.

1.ª Alteração Orçamental de 2017 - O Executivo tomou conhecimento do despacho 
do Sr. Presidente, de 7 de fevereiro de 2017, que aprovou a 1.ª alteração orçamental.
 
“Prestação dos Serviços na Área dos Seguros” - Modificação subjetiva do 
Contrato n.º 125/2015 - Deliberado, por unanimidade, autorizar a cessão da posição 
contratual, nos termos do artigo 319.º do CCP, do cedente “Açoreana Seguros, 
SA”, segundo outorgante nos contratos n.º 125/15 e 06/2016, para o cessionário 
“Seguradoras Unidas, SA “ com execução até 31/04/2018.

“Prestação dos Serviços na Área dos Seguros” - Acordo de Modificação ao 
Contrato n.º 125/2015 - Serviços a Mais - Deliberado, por unanimidade, aprovar os 
serviços a mais na importância de 10.630,72€.

“Prestação dos Serviços na Área dos Seguros” - 2.ª Renovação do Contrato n.º 
125/2015 - Deliberado, por unanimidade, autorizar, nos termos da Cláusula Terceira 
do Contrato n.º 125/2015, a renovação do contrato, e em consequência os Acordos 
de modificação pelo período de 12 meses, de 01/05/2017 a 30/04/2018, e preço 
contratual de 242.107,11€.

Transmissão da titularidade do contrato de arrendamento apoiado referente a uma 
habitação sita na Urbanização das Quintãs - Proposta n.º 09/2017 - Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a transmissão da titularidade do contrato de arrendamento 
apoiado relativo à habitação sita na Urbanização das Quintãs, casa 96.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - 
Proposta 05/2017 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor 
total de 280,88€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - 
Proposta 06/2017 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor 
total de 280,90€.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - 
Proposta 10/2017 - Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico, no valor 
total de 561,80€.

Mercado José Estevão - Balança - Indemnização -  Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 2 de fevereiro de 2017, que autorizou o 
pagamento da quantia de 45,01€, a título de indemnização.

Proposta de anulação da intenção de restrição de horário do Estabelecimento 
“Luxor Lounge”, localizado na Rua de São Martinho, n.º 13, UF Glória e Vera 
Cruz, 3810-184 Aveiro, conforme deliberado a 19 de outubro de 2016 e Revisão 
do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e dos Horários 
de Funcionamento do Município de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, anular 
a intenção de restrição de horário de funcionamento do estabelecimento LUXOR 
LOUNGE para as 23h00, bem como libertar a exigência de manter a instalação 
do LPS, enquanto vigorar o horário de funcionamento do estabelecimento com 
encerramento pelas 02h00 conforme atestado pela gerência em comunicação de 
9 de maio2016.

“Requalificação da Rua Eng.º Von Haff” - Trabalhos a mais e trabalhos a menos - 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que aprovou a 
proposta de trabalhos a mais que ascende a 11.426,72€,  e que aprovou a proposta 
de trabalhos a menos, igualmente anexa à referida informação, que ascende a 
2.000,00€.

“Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro” - 
Aceitação de erros e omissões - Deliberado, por unanimidade, aprovar a lista erros 
e omissões.

“Execução de Infraestruturas de Águas Pluviais” - O Executivo tomou conhecimento 
do despacho do Sr. Presidente que adjudicou, de acordo com a proposta formulada 
na Ata n.º II - Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, a empreitada 
ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Urbiplantec - Urbanizações e 
Terraplanagens, Lda.”, pelo preço contratual de 195.000,00€ (cento e noventa e cinco 
mil euros) acrescido de IVA.

Processo de Obras n.º 87/2002- Armape - Construções, Lda. - Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de loteamento n.º2/2006, determinar 
a conclusão das obras de urbanização por conta da garantia bancária existente, e 
proceder à cassação do alvará.

Processo de Obras n.º 106/2002- Celestino de Bastos Martins e outro - Deliberado, 
por unanimidade, deferir o pedido de receção definitiva das obras de urbanização do 
loteamento titulado pelo alvará n.º 22/2006, e cancelar as duas garantias bancárias, 
no valor de 4.259,71€ e 2.129,85€.
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