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Caros(as) Munícipes
A Câmara Municipal de Aveiro reganhou a sua plena autonomia de
funcionamento e gestão no passado mês de abril de 2017, o que se reveste da
maior importância para a sua vida e a do Município de Aveiro.
De facto, depois de termos recebido o visto do Tribunal de Contas ao
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) em janeiro de 2017, e de termos
recebido a primeira tranche do empréstimo do Fundo de Apoio Municipal (FAM)
no dia 21 de fevereiro de 2017, passámos a cumprir a Lei dos Compromissos
com a aprovação do mapa de fundos disponíveis, agora positivos, a partir do
passado dia 19 de abril.
Temos a casa arrumada e as velhas dívidas pagas aos nossos Credores,
tendo conseguido apenas em três anos e com o resultado das medidas de
racionalização da despesa e da receita que implementámos no presente
mandato, pagar um terço da dívida da CMA (45 milhões de euros), conseguindo agora pagar toda a restante dívida (cerca
de 105 milhões de euros) com a utilização do empréstimo do FAM de 85,5 milhões de euros e o cumprimento do serviço da
dívida de outros empréstimos bancários da CMA.
Com esta nova situação, atingimos um patamar absolutamente necessário e muito importante de capacidade e
de credibilidade da CMA, que tem uma relevância fundamental para prosseguirmos um caminho de mais e melhor
crescimento e desenvolvimento do Município de Aveiro nos próximos anos, com melhores serviços CMA e mais
qualidade de vida para Todos.
Nesta edição do Boletim Municipal damos conta das muitas Obras, Projetos e Concursos que temos em
desenvolvimento por todo o Município de Aveiro, numa fase já intensa de utilização dos Fundos Comunitários do
Portugal 2020 que temos disponíveis desde o ano passado, assim como das disponibilidades financeiras que vamos
conseguindo gerar na gestão da CMA.
Destacamos na capa deste Boletim, a obra CMA da nova Variante Rodoviária de Cacia e da nova Fábrica de Papel de
Uso Doméstico da The Navigator Company (antiga Portucel), numa combinação importante entre o investimento público
gerador de condições de desenvolvimento e o investimento privado gerador de emprego e de riqueza, ambos com relevante
impacto social, económico e ambiental.
Quero deixar uma palavra de referência para as duas novas obras que conseguimos realizar no Município de Aveiro pela
Polis Litoral Ria de Aveiro, e que se vão iniciar neste Verão. A Via Ecológica Ciclável que vai ligar o Canal de São Roque,
ao Cais da Ribeira de Esgueira e, por passadiço, toda a frente-Ria-poente de Mataduços, Póvoa do Paço e Vilarinho, até à
margem sul do Rio Novo do Príncipe. E a obra do novo Centro de Visitas da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto,
que inclui algumas intervenções de qualificação dos circuitos de visitação.
Na prioritária área da Educação, além de algumas notícias sobre eventos que marcaram a fase final do ano letivo
2016/2017 que agora terminou, assinalamos neste boletim vários dos atos de preparação do ano letivo 2017/2018 para que
tudo esteja na devida ordem para o arranque do trabalho de toda a Comunidade Educativa no próximo mês de Setembro.
Registamos e partilhamos a avaliação e os números do crescimento dos Museus de Aveiro em 2016, fruto da nova
política de gestão dos Museus com centralidade para o Museu de Aveiro / Santa Joana, que viveu com sucesso o
primeiro ano completo de gestão da CMA, numa aposta crescente que vamos continuar, e que também presta um relevante
contributo para o crescimento turístico que estamos a registar pelo terceiro ano consecutivo.
E fica o convite para que participe na edição 2017 do Festival dos Canais, de 12 a 16 de julho, com um conjunto vasto de motivos
de atração, com um destaque muito especial para o cartaz dos espetáculos musicais que vão decorrer no Cais da Fonte Nova.
Venha conhecer o Boletim Municipal de Julho 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.
José Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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CONTAS
CMA
2016

Grandes Opções do Plano (GOP) e no Orçamento de
2016, tendo tido uma execução financeira de 9.511.780
€, no que respeita às GOP, e de 38.965.961 € no que
respeita ao Orçamento da despesa e de 67.299.637€
no que respeita ao Orçamento da receita em termos de
valor cobrado líquido.
Registe-se ainda um resultado operacional positivo
de 13.883.741€, uma redução da dívida total em mais
de 16,3 M€, representando cerca de 13% de redução,
fixando o seu valor global em 105,3 M€.
Ano de 2016 recebe Balanço Muito Positivo.

A Câmara Municipal de Aveiro aprovou o Relatório

O caminho percorrido é muito importante e foi muito

de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e

capacitador para a caminhada que temos pela frente, de

Inventário de Bens Direitos e Obrigações Patrimoniais

resolução de problemas, de conquista de oportunidades,

e Respetiva Avaliação relativo ao ano de 2016,

de atingir a excelência na gestão e a plenitude na

destacando-se o processo em que a reforma

execução do Programa de Ajustamento Municipal que

organizacional e financeira se aprofundou, no qual o

temos em mãos para resolver definitiva e estruturalmente

trabalho de luta pelo visto do Programa de Ajustamento

a grave situação financeira e organizacional em que

Municipal (PAM) prosseguiu, em simultâneo com

encontrámos a CMA em outubro de 2013.

o arranque da utilização dos Fundos Comunitários

O ano de 2016 fortaleceu o novo ciclo da vida do

do Portugal 2020, além de todas as outras políticas

Município de Aveiro e da gestão da CMA, aberto no

municipais nas quais se desenvolveu muito trabalho.

presente mandato autárquico, em que a verdade,

O processo de extinção das Empresas Municipais e de

o rigor, o cumprimento da Lei, a transparência e a

internalização na CMA dos seus serviços, prosseguiu

resolução de problemas, com estudo, debate, decisão e

com toda a intensidade. Teve, desde o início de

execução, continuaram a ser instrumentos essenciais

2016, a gestão direta da CMA no Teatro Aveirense

de utilização permanente, com relevante capacidade de

(substituindo a TEMA) e no Estádio Municipal de Aveiro

realização de investimentos e de liderança política.

(EMA), tendo-se desenvolvido as diligências para a sua

O ano de 2016 teve de facto uma importância capital

plena extinção, sendo que o ano ficou marcado pela

para a gestão da Câmara Municipal de Aveiro e para

emissão do visto do Tribunal de Contas ao contrato

a vida do Município de Aveiro, recebendo por isso um

de concessão dos transportes públicos municipais

balanço muito positivo.

de passageiros, entre a CMA e a ETAC/Aveirobus/
Transdev, finalizando a sua gestão pela MoveAveiro (e
também pela UrbAveiro / Transdev), e iniciando-se a
operação da concessão no dia 1 de janeiro de 2017.

CONTAS CONSOLIDADAS

Ao nível do investimento municipal, o ano de 2016

O Executivo Municipal deliberou, na Reunião de 7

foi o do verdadeiro arranque da execução dos

de junho, aprovar o documento de Prestação de

Fundos Comunitários do Portugal 2020, com o

Contas Consolidadas referente ao exercício de 2016,

desenvolvimento de projetos, concursos e obras no

somando as Contas da Câmara Municipal de Aveiro

Município de Aveiro, pela ação direta da CMA e pela

(CMA) e de todas as entidades do seu Universo

ação da Comunidade Intermunicipal (CI) da Região

Municipal, evidenciando-se de forma clara e evidente

de Aveiro, registando-se com nota de destaque o

a evolução positiva das contas da CMA e do seu

desenvolvimento das operações previstas no Pacto

Universo de Entidades Municipais, face a 2015, com

para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região

destaque para três aspetos mais relevantes:

de Aveiro e a assinatura a 31MAI16 do contrato do

- a manutenção da tendência de redução dos custos

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da

operacionais em cerca de 1,8 milhões de euros, os

Cidade de Aveiro (PEDUCA).

quais acompanhados dos resultados financeiros e

O Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da

extraordinários positivos ditaram um resultado líquido

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 2016, assume a

positivo de 16,8 milhões de euros, mais 6,2 milhões

execução das atividades realizadas com base nas

que no exercício anterior;
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FUNDOS DISPONÍVEIS
POSITIVOS
No âmbito do processo de implementação plena do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) e do processo
desenvolvido para que a CMA cumpra de forma correta e
completa a Lei dos Compromissos a Câmara Municipal
aprovou no dia 19 de abril de 2017 o mapa de fundos
disponíveis, que, agora com o empréstimo do FAM,
passaram a ser e são positivos.
Com esta deliberação terminou um ciclo de três anos
de acompanhamento interno e apuramento e seleção
dos compromissos a executar com enquadramento
da Lei FAM (com prevalência quase exclusiva para as
despesas dos serviços públicos essenciais) e sem fundos
disponíveis, num processo complexo e muito delicado, e é
dado início ao apuramento formal dos fundos disponíveis
através do Sistema de Contabilidade Autárquica e ao pleno
cumprimento da importante Lei dos Compromissos.
CMA passou a ter Fundos Disponíveis Positivos em abril
2017 e assumiu plena autonomia de funcionamento.
Esta situação permite à CMA realizar qualquer tipo
de despesas, terminando com a sua sujeição às
- a redução do endividamento total em cerca de 17

limitações legais impostas e retomando a sua plena

milhões de euros;

autonomia. Situações como o apoio às Associações,

- o aumento do investimento em cerca de 4 milhões de

passam a ser possíveis e vão permitir a atribuição de

euros.

subsídios, o que vai acontecer já durante o mês de

CMA aumenta o investimento com receita própria e

julho 2017, agora que está terminado todo o processo

Fundos Comunitários.

de elaboração, análise e decisão do Programa

O resultado líquido positivo (saldo) foi necessário para

Municipal de Apoio às Associações.

termos a possibilidade de devolver os 10.500.000€

Esta autonomia de funcionamento e de gestão

do empréstimo de urgência que recebemos de

da CMA que já está em vigor, mantém a exigência

outubro de 2015 a abril de 2016, numa fase em que

da continuidade de uma gestão rigorosa, séria e

não tínhamos dinheiro na tesouraria para pagar os

transparente, competente e determinada, cumpridora

compromissos mais básicos (ordenados, serviço da

do Programa de Ajustamento Municipal (PAM),

dívida bancária, serviços públicos essenciais) e para

reduzindo continuadamente a dívida total, sendo que

estarmos prevenidos para a circunstância de não

ao alcançarmos o rácio de 1,5 entre a dívida total e a

recebermos no início do ano o empréstimo do FAM e

receita (era de 3,7 no final de 2013 e de 2,6 em janeiro

termos de ter capacidade para continuar a pagar os

2017), ficaremos libertos das obrigações impostas

compromissos mais básicos da CMA.

pela Lei FAM (nomeadamente de termos os impostos

CMA reduz dívida em 45 milhões em três anos.

nos valores máximos definidos por Lei), o que estando

No que respeita à dívida, a CMA reduziu-a em 45

previsto para 2023 no PAM, temos condições para

milhões de euros, cerca de um terço da sua dívida

conseguir a sua antecipação em dois ou três anos.

total, no somatório dos anos 2014, 2015 e 2016,

Tudo isso está a ser feito e será conseguido, mantendo

conseguindo este excelente resultado com todas as

uma dimensão relevante de investimento em

medidas de racionalização da receita e da despesa,

obras e eventos, tirando o máximo proveito da boa

permitindo pagar velhas dívidas a Associações,

oportunidade que são os Fundos Comunitários do

Juntas de Freguesia e a centenas de Empresas.

Portugal 2020.
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PLANO MUNICIPAL
DE APOIO ÀS
ASSOCIAÇÕES
A cooperação e o apoio às Associações é para a

para as Associações Desportivas a época desportiva

Câmara Municipal de Aveiro (CMA) uma área de grande

2016/2017.

importância no desenvolvimento do Município e na

Face ao exposto a Câmara Municipal aprovou as minutas

dinamização da Comunidade, por força do relevante

dos contratos-programa para o ano 2017, no domínio

interesse público de que se reveste boa parte da

cultural e no domínio social, os protocolos de cooperação

atividade das Associações.

financeira para o investimento e ações pontuais, dos

Além de todo o trabalho de cooperação que temos

contratos-programa para o ano letivo 2016/2017 e dos

realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas,

contratos-programa de desenvolvimento desportivo para

da cedência de edifícios, equipamentos, transportes,

a época 2016/2017, representando um investimento

materiais, entre outros, a CMA procedeu ao lançamento

global de 793.390 euros.

do Programa Municipal de Apoio às Associações

A assinatura dos protocolos de cooperação com as

(PMAA), visando apoiar financeiramente a atividade e os

Associações será realizada durante o mês de julho assim

investimentos das Associações do Município de Aveiro.

como os pagamentos das verbas definidas.

Esse apoio da CMA às Associações é agora possível em
termos financeiros e legais, por força da conquista de
capacidade financeira pela boa gestão da CMA no atual
mandato autárquico e pelo cumprimento da Lei dos
Compromissos pela CMA desde o final de abril de 2017.
De facto, a plena execução do Programa de Ajustamento
Municipal (PAM), após o visto do Tribunal de Contas ao

PROTOCOLOS
DE COOPERAÇÃO

PAM da CMA no passado dia 27de janeiro (no âmbito

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) estabeleceu

do Fundo de Apoio Municipal), somado à deliberação de

um Protocolo de Colaboração com o Agrupamento

Câmara de 19 de abril de aprovação do mapa de fundos

de Escolas de Esgueira, tendo como objetivo a

disponíveis que a CMA passou a ter positivos (passando

disponibilização, por parte do Agrupamento de Escolas

a cumprir a Lei dos Compromissos), criaram as condições

de Esgueira, dos seus Pavilhões Desportivos durante

necessárias para que se pudesse estabelecer um apoio

a semana, em horário pós-letivo, e ao fim de semana

regular à atividade das Associações do Município de Aveiro,

(sábados e domingos), representando um investimento

atendendo ao seu contributo para o desenvolvimento e

financeiro do Município de Aveiro de 16.800€. Deu-se,

melhoria da qualidade de vida dos aveirenses.

deste modo, seguimento ao bom trabalho entre ambas

Tendo decorrido o período de candidaturas aos vários

as entidades neste âmbito nos últimos dois anos.

apoios do PMAA e tendo sido feita a necessária análise,

Promovendo a prática e cultura desportivas, a CMA

foram reunidas as condições para que o Executivo

assinou também com a Associação Académica da

Municipal aprovasse os apoios financeiros da CMA

Universidade de Aveiro um Protocolo de Colaboração e

às Associações para as suas atividades regulares

cedência de instalações desportivas da Escola Básica

e/ou pontuais, assim como para investimentos de

de Santiago (ginásio) com um o objetivo específico

2017, sendo que para as Associações de Pais o

no desenvolvimento da prática do Judo no quadro do

período de elegibilidade é o ano letivo 2016/2017 e

programa que a CMA tem em desenvolvimento.
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DECLARAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
A Câmara Municipal emitiu Parecer Favorável ao
Pedido de Declaração de Utilidade Pública da Escola de
Música da Quinta do Picado e da Banda Amizade.
A Escola de Música da Quinta do Picado, fundada
em 10 de dezembro de 1974, tem desempenhado
um papel fundamental na afirmação, promoção e
conhecimento da música a nível local e nacional,
reunindo atualmente cerca de 80 músicos e
contribuindo para o dinamismo cultural da comunidade
onde se insere e para a formação musical de inúmeras
gerações de aveirenses.
A Banda Amizade, cuja data de fundação se atribui
ao ano de 1834, sendo considerada unanimemente
a mais antiga coletividade musical da cidade, tem
desempenhado um papel fundamental na afirmação,
promoção e conhecimento da música a nível local,
nacional e internacional, integrando hoje na sua
estrutura uma Escola de Música, uma Orquestra
Juvenil, uma Big Band, um Coro Infanto-Juvenil e um
Coro de Câmara, para além da Banda Sinfónica que
reúne atualmente cerca de 80 músicos.

TRANSPORTES
APOIO A ASSOCIAÇÕES
Considerando a importância da atividade desenvolvida
pelas Associações e Coletividades do Município, a

CERIMÓNIA DE
HOMENAGEM
AO SÃO BERNARDO

Câmara Municipal investiu durante o ano 2016, através

A Câmara Municipal de Aveiro promoveu no passado

da cedência de viaturas e transportes, um total de

dia 2 de junho, em conjunto com a Federação de

10.661,29€ (não obstante as limitações técnicas da

Andebol de Portugal, uma cerimónia de homenagem

viatura existente).

à Equipa do Centro Desportivo de São Bernardo

Este é um apoio importante que a CMA presta às

que se sagrou Campeã Nacional de Andebol Sénior

Associações do Município de Aveiro.

Masculino 2016/2017 – 2.ª Divisão.
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EDUCAÇÃO
ANO LETIVO 2017/2018
A Câmara Municipal de Aveiro já aprovou as
orientações de funcionamento dos transportes
escolares para o ano letivo 2017/2018, com o
objetivo de remeter documentação atualizada aos
Agrupamentos de Escolas de forma a permitir uma
efetiva organização do ano letivo, proporcionando, de
acordo com a legislação em vigor, condições de efetiva
igualdade de oportunidades de modo a garantir o
acesso de todos à escola.
No que respeita ao funcionamento dos Serviços
de Apoio à Família, a Câmara Municipal também já
aprovou as orientações para o próximo Ano Letivo no
âmbito das competências em matéria de serviços de
Ação Social Escolar, como são exemplo as refeições
e o prolongamento de horário em estabelecimentos
de educação pré-escolar (inseridas nas “Atividades
de Animação e Apoio à Família”), as refeições e
atividades de prolongamento de horário, no caso
de serem celebrados acordos de colaboração com
Associações de Pais e/ou outras entidades (inseridas
na “Componente de Apoio à Família”), e os subsídios
para manuais e material didático no 1.º ciclo do Ensino
Básico (inseridos nos “Auxílios Económicos”).

JUDO
NA ESCOLA
O judoca Nuno Delgado esteve em Aveiro, enquanto
formador, na oficina de formação acreditada e na ação
de curta duração, subordinadas à temática “O Judo

REFEIÇÕES
ESCOLARES

como projeto multidisciplinar em contexto escolar do

As refeições nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino

de turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico e surgem no

Básico e nos Serviços de Apoio à Família nos

âmbito do trabalho que a Câmara Municipal de Aveiro

Jardim-de-Infância são uma responsabilidade da

tem levado a cabo com o Projeto “Judo na Escola”, que

Câmara Municipal de Aveiro tendo sido renovada a

consta no PAEMA (Programa de Ação Educativa do

prestação de serviços de fornecimento de refeições

Município de Aveiro) para o ano letivo de 2016/2017.

escolares para o Ano Letivo 2017/2018, pelo preço

Trata-se de uma aposta do Município na promoção

contratual de 1.047.547,80€, estimando-se um total

da modalidade de Judo junto de todos os alunos que

de 392.340 refeições.

frequentam os 3.º e 4.º anos de escolaridade.

1.º Ciclo do Ensino Básico”.
Estas ações destinaram-se, respetivamente, a
Docentes de Educação Física e a Docentes titulares

EDUCAÇÃO
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EMPREENDEDORISMO
NAS ESCOLAS
A Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito da Política
Municipal de Apoio ao Empreendedorismo e do
Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro

ENCONTRO DE
ESCOLAS DE
SURF

(PAEMA), implementou no ano letivo 2016/2017 o
Concurso “Uma ideia, um projeto, uma Ação” nas
Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e, em
articulação com o CLDS 3G Aveiro, o Concurso “A
Tua Ideia Conta”, nas Escolas do Ensino Secundário e
Profissional.

Nos passados dias 22 e 23 de abril o CARSURF de

Com a implementação deste tipo de iniciativas o

São Jacinto recebeu o Encontro de Escolas de Surf

Município pretende incutir nas crianças e jovens dos

participado pela Associação de Surf de Aveiro, Secret

Estabelecimentos de Ensino de Aveiro, uma cultura

Surf School, ABC- Afife Boardriders Club - Escola

de participação, iniciativa e responsabilidade através

de Surf, Fredy Surf School, Onda Pura - Escola

do apoio ao desenvolvimento de projetos ou ideias

Surf e pela Surf Training School. Cada Escola foi

inovadoras, assumindo o docente como um agente

representada por quatro elementos, um treinador e

de mudança, capaz de promover a melhoria de

três atletas (dois masculinos e um feminino), sendo

comportamento e atitude dos alunos, beneficiários

a organização da responsabilidade da Associação

finais das ações desenvolvidas nas escolas.

de Surf de Aveiro, parceiro da Comissão de Gestão

No ano letivo 2016/2017 participaram nos Concursos

Local do Carsurf de São Jacinto.

11 Escolas, 159 Docentes e cerca de 1170 Alunos.

[08]

AMBIENTE

boletim municipal aveiro

DIA MUNDIAL
DA ÁGUA
A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com as
empresas Águas da Região de Aveiro, Águas do Vouga
e Associação de Municípios Carvoeiro-Vouga Água
assinalou o Dia Mundial da Água com a atividade de
educação ambiental “Viagem à origem da Água da
Torneira”, destinada às crianças do
Pré-Escolar do Município de Aveiro, com o objetivo de
sensibilizar as crianças para a importância da água na
vida do Ser Humano.
Integrada nas comemorações do Dia Mundial da Água

DIAS DO
AMBIENTE

realizou-se, no dia 25 de março, a segunda edição da
Regata OLI, no Cais da Fonte Nova, numa organização
OLI com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro.

Apostando na educação e sensibilização ambiental,
a Câmara Municipal de Aveiro organizou mais
uma edição dos “Dias do Ambiente”, associando a
comemoração do Dia Mundial do Ambiente e o primeiro
aniversário do Centro Municipal de Interpretação
Ambiental (CMIA).

de sensibilização ambiental, cãovívio, música,

“A IMPORTÂNCIA DA
ÁGUA EM AVEIRO”

passeios de bicicleta, observação astronómica,

O Concurso de Expressão Artística – “Importância

palestras e workshops.

da Água em Aveiro”, promovido pela empresa AdRA

No dia 4 de junho assinalou-se o 1º aniversário do

- Águas da Região de Aveiro com o apoio da Câmara

CMIA com um conjunto de ações dinamizadas no

Municipal, teve como vencedor da edição de 2017 a

local destacando-se a inauguração da nova exposição

Escola do Ensino Básico da Quinta do Picado.

dedicada aos mamíferos da Ria de Aveiro.

Sensibilizando para a importância da água, promovendo

Nos dias 9, 10 e 11 de junho foram promovidas

a sua valorização, proteção e preservação, os

iniciativas do projeto “Aveiro + Verde”, organizado pela

participantes foram desafiados explorar o seu potencial

Associação AgoraAveiro em parceria com a Fábrica da

criativo através da pintura, exteriorizando preocupações,

Ciência Viva de Aveiro.

ações e comportamentos no âmbito da água.

As atividades decorreram nos primeiros dias de
junho e integraram street art, exposições, sessões

“Dias do Ambiente” representa a constante aposta na
Cidadãos, em particular dos mais Jovens, incentivando-

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

os a adotar uma gestão sustentável dos recursos

A EDP disponibilizou uma nova aplicação para

naturais, potenciando a conservação e preservação

smartphone que permite a cada Munícipe comunicar,

do Ambiente, concretizando uma tarefa coletiva de

através da georreferenciação as anomalias detetadas

fazermos mais e melhor pela qualidade de vida da

na rede de iluminação pública, facilitando os circuitos

nossa terra e na execução dos ambiciosos objetivos

de comunicação e melhorando a celeridade na

do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos,

resolução dos problemas. Para descarregar a aplicação

PERSU2020.

(gratuita) basta aceder à apple store ou a google play.

promoção e reforço dos valores ambientais junto dos

AMBIENTE
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“À DESCOBERTA
DO
PARQUE”
AMBIENTE
DIA MUNDIAL DA
ÁRVORE E DA FLORESTA

O final de mais um ano letivo assinalou também o

Assinalando do Dia Mundial da Árvore e da Floresta

Crianças e Jovens dos vários Estabelecimentos de

a Câmara Municipal de Aveiro dinamizou diversas
atividades de educação ambiental no Viveiro Municipal
nos Serviços Urbanos, dedicadas aos alunos do 1.º
ciclo do ensino básico.

encerramento do Programa de Ação Educativa do
Município de Aveiro (PAEMA), promovido pela Câmara
Municipal de Aveiro (CMA) e dirigido a todas as
Ensino do Município.
Neste âmbito a CMA dinamizou, a 26 de junho, a
iniciativa “À descoberta do Parque”, que teve lugar no
Parque da Cidade. De salientar que a data escolhida
para a iniciativa teve ainda em conta a comemoração
do 90.º aniversário do Parque Infante D.Pedro.
“À descoberta do Parque” permitiu a todas as Crianças
que frequentam os estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar Público e do colégio D. José I, Florinhas
do Vouga e do CIAQ, (re)visitar este que é um dos
espaços verdes de eleição da nossa Cidade e, ainda,
usufruírem de um dia de festa, onde houve insufláveis
e atividades de educação ambiental contando com
cerca de 800 crianças.

EDUPARK
Integrado nos Dias do Ambiente, a Feira do Livro
de Aveiro recebeu, no dia 5 de junho, a ação de
lançamento do livro “Parque Infante D. Pedro
Património Histórico e Botânico” produzido no
âmbito do projeto EDUPARK dinamizado pela
Universidade de Aveiro.

REVISÃO DO PDM
PRORROGAÇÃO DO
PRAZO

O projeto EduPARK pretende criar estratégias eficazes

A Câmara Municipal de Aveiro prorrogou o prazo

de aprendizagem interdisciplinar em Ciências Naturais,

para elaboração da Revisão do PDM por mais um

Físico-Químicas, Matemática, História, entre outras,

ano (com possibilidade de mais seis meses face aos

através da criação de uma aplicação interativa em

imponderáveis deste processo).

Realidade Aumentada, com recurso a dispositivos

No decurso dos 18 meses que tivemos disponíveis

móveis. Estas aplicações podem, depois, ser utilizadas

para a elaboração da Revisão do PDM, foram e são

por professores e alunos desde o ensino básico ao

vários os fatores que contribuíram e contribuem para

superior, em contextos de atividades ao ar livre, com

a necessidade de se utilizar mais tempo para executar

potencial utilidade também no domínio do turismo.

todas as tarefas deste importante processo.
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INCUBADORA
DE EMPRESAS DO
MUNICÍPIO DE AVEIRO
A Câmara Municipal de Aveiro inaugurou no passado dia

de Aveiro as condições ideais para desenvolverem

31 de março, numa ação conjunta com a Universidade

o seu projeto empresarial. Assim, e após o respetivo

de Aveiro, a INcubadora de Empresas do Município

processo de avaliação e adesão, durante o mês de julho

de Aveiro, contando com a presença dos parceiros

a INcubadora irá acolher os primeiros empreendedores/

estratégicos ALTICE LABS, representada por Alexandre

projetos empresariais.

Fonseca, José Delgado da NOKIA, Jason Nadal da

A INcubadora de Empresas do Município de Aveiro

MICROSOFT, Rui Lopes da INOVARIA e José Neves em

entra assim na sua fase de operacionalização e a partir

representação do Instituto de Telecomunicações.

de setembro será iniciado um programa de atividades

A inauguração contou com a presença de mais de 60

e eventos que vão dinamizar este novo ecossistema

convidados, entre eles, entidades que integram o Comité

empreendedor e promotor do desenvolvimento

Consultivo da Incubadora, especialistas que compõem a

económico que se pretende criar no Parque de

Rede de Mentores e Peritos e empresas que colaboram

Exposições de Aveiro.

na Rede de Prestadores de Serviços.
A Incubadora de Empresas do Município de Aveiro,
integrada na Rede IERA, desenvolvida em conjunto com
a Universidade de Aveiro e os demais Municípios da
Região de Aveiro, sob a coordenação da CI Região de
Aveiro, pretende promover o apoio ao desenvolvimento e
implementação de ideias/projetos de valor acrescentado
conducentes à criação de novas PME’s e emprego, bem
como o surgimento de iniciativas empreendedoras,
possibilitando a inserção dos seus promotores numa
cultura e ecossistema empreendedor, com acesso a
um conjunto de apoios financeiros e não-financeiros,
contribuindo assim para o êxito das suas iniciativas.
Ao longo dos meses de abril e maio foram rececionadas
diversas candidaturas, em particular de ideias de
negócio em fase de validação do conceito, que vão
encontrar na Incubadora de Empresas do Município

Visite-nos em: incubadora.cm-aveiro.pt

EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Aveiro em parceria com o projeto
CLDS 3G Aveiro organizou a segunda edição da Feira
Vocacional e Profissional, que teve lugar nos dias 25 e 26
de maio, no Parque de Exposições de Aveiro. A iniciativa
enquadrou-se-se no ”Eixo I – Emprego, Formação e
Qualificação” do CLDS 3G Aveiro, cofinanciado pelo POISE
– Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.
Sob o lema “À descoberta da minha vocação...” esta
feira agregou num único evento diversas ofertas
educativas, formativas, profissionais e de emprego, com
o intuito de proporcionar aos alunos do 9.º e 12.º ano
e universitários, o acesso e o contacto com diferentes
saídas profissionais e, paralelamente capacitar e
encaminhar quem procura ofertas de emprego.
Em termos expositivos, estiveram presentes 67
entidades, dividas segundo as seguintes categorias: 10
empresas; sete Escolas do Ensino Básico e Secundário;
sete Escolas do Ensino Profissionais; 24 Universidades
e entidades da Comunidade Académica; 16 associações
e/ou instituições e três entidades das Forças Armadas.
O Programa da Feira Vocacional e Profissional
contemplou diversas atividades que proporcionaram
o contacto com diferentes entidades e temáticas, indo
ao encontro das necessidades e dúvidas de inúmeros
estudantes, desempregados e empreendedores.
Visite-nos em: feiravocacional.cm-aveiro.pt

boletim municipal aveiro
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ANTIGO

ESTÁDIO
MÁRIO
DUARTE
Foi assinada, no passado dia 27 de abril, a escritura
do terreno do Antigo Estádio Mário Duarte e de vários
lotes da zona do Plano de Pormenor do Centro (Cais
da Fonte Nova), regressando a sua titularidade à
Câmara Municipal de Aveiro (CMA), após o pagamento
realizado a 26 de abril, do valor em dívida ao BPI, no
montante de 1.707.803,87€ (acrescidos de 1.231,97€
de juros e 44.004,29€ de IMI) respeitantes à escritura
de locação financeira na modalidade “Leasebeck”
assinada em 28 de agosto de 2003 (com valor global
de aproximadamente 10 milhões de euros).
Além dessa foi também assinada a escritura dos
terrenos de quatro lotes da zona do Plano de Pormenor
do Centro (Cais da Fonte Nova), regressando a sua
titularidade à CMA, após o pagamento realizado a 26
de abril, do valor em dívida ao BPI, no montante de
1.463.874,78€ (acrescidos de 1.055,99€ de juros e
22.490,33€ de IMI) respeitantes à escritura de locação
financeira na modalidade “Leasebeck” assinada

e áreas de apoio à expansão do Hospital Infante D.
Pedro, definindo-os como área de equipamento na
Revisão do PDM em curso, conforme expresso no
memorando “Mais Conhecimento, Melhor Saúde em
Aveiro” assinado no dia 12 de outubro de 2016 entre a
Universidade de Aveiro, o Centro Hospitalar do Baixo
Vouga, a CMA, a Administração Regional de Saúde do
Centro e a Universidade Nova de Lisboa, corporizando
uma forte aposta na qualificação das competências
e das instalações do Hospital Infante D. Pedro e do
CHBV, num trabalho de parceria da maior importância
para a elevação da qualidade dos cuidados
hospitalares prestados aos Cidadãos do Município e
da Região de Aveiro.
Está assim dado mais um importante passo para a
ampliação do Hospital Infante D. Pedro, assumida
como uma prioridade, existindo múltiplas diligências
junto do Governo e dos Gestores dos Fundos
Comunitários, para que se utilizem os Fundos do
Portugal 2020 e do próximo Quadro de Fundos
Comunitários da União Europeia, o Pós-2020, para
proceder ao necessário e devido investimento de
qualificação, ampliação e construção de áreas de apoio
e suporte do Hospital de Aveiro.
Reitera-se também a aposta da CMA, protocolada com
o Sport Clube Beira-Mar, de rentabilizar o novo Estádio
Municipal de Aveiro e de dinamizar a sua estruturação
como zona desportiva principal do Município de Aveiro
e do Sport Clube Beira-Mar, mantendo-se a atividade
desportiva no Antigo Estádio Mário Duarte para a
época desportiva 2017/2018.

em 28 de agosto de 2003 (com valor global de
aproximadamente 15,18 milhões de euros).
Estas operações agora financeiramente executadas

Municipal (PAM) em curso.

CMA VIABILIZOU
PLANO DE INSOLVÊNCIA
DO SC BEIRA-MAR

Com esta importante operação agora concretizada, a

Na Assembleia de Credores do Sport Clube Beira-Mar

CMA está já a providenciar no sentido de proceder ao

(SCBM) realizada no passado dia 21 de março no Tribunal

cancelamento do Plano de Pormenor do Parque (o que

de Anadia, o Plano de Insolvência (PI) do SCBM foi

vai ocorrer durante o presente mês de julho), que está

aprovado, tendo o Presidente da Câmara Municipal de

em vigor desde 17 de fevereiro de 2006, definindo a

Aveiro deliberado e conseguido o apoio dos Credores

construção de 8 prédios com 5 pisos e cerca de 35.000

Antigos Dirigentes do SCBM, num processo que

m2 de área de construção, nos terrenos dos antigos

aprovou o PI que estava condenado a ser reprovado.

Estádio Mário Duarte e Armazéns Gerais da CMA.

Essa votação favorável foi consubstanciada por uma

A CMA reafirma a opção política de cedência dos

declaração de voto do Presidente da Câmara Municipal

terrenos do antigo Estádio Mário Duarte e dos Antigos

de Aveiro, subscrita pelos Credores Gonçalo Caetano

Armazéns Gerais para a construção dos edifícios

Alves, José Cachide e Carlos Nuno.

com o pagamento de cerca de 3,24 milhões de euros
da CMA ao BPI, foram possíveis pela utilização do
empréstimo do Fundo de Apoio Municipal (FAM) no
quadro da execução do Programa de Ajustamento

boletim municipal aveiro

[13]

SUPERTAÇA
CÂNDIDO OLIVEIRA 2017
A Câmara Municipal de Aveiro acordou a Federação
Portuguesa de Futebol a realização da edição 2017
da Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Municipal
de Aveiro, no próximo dia 5 de agosto, pelas 20h45,
culminando com sucesso um processo de candidatura
e de negociação desenvolvido nos novos moldes
definidos pela FPF.
É com especial gosto que damos desde já as boas
vindas a todos os adeptos do Sport Lisboa e Benfica
e do Vitória Sport Clube (Guimarães) e a todos os que

condições para uma grande festa.

CONTRATO COM
UNIÃO DESPORTIVA
OLIVEIRENSE FUTEBOL

Queremos agradecer à Federação Portuguesa de

A Câmara Municipal de Aveiro formalizou um contrato

apreciam o espetáculo futebol, convidando a todos para
visitar a nossa Cidade, Município e Região de Aveiro,
estando convictos que se encontram reunidas todas as

Futebol, com quem a Câmara Municipal de Aveiro tem
trabalho em variadas e frutíferas parcerias, pela opção
inteligente de realizar a Supertaça Cândido Oliveira
2017 no Estádio Municipal de Aveiro, o que acontece
pela sétima vez, aproveitando desta forma todas as
potencialidades do recinto, bem como a sua localização
privilegiada e o seu enquadramento na Região de Aveiro
e na Região Centro muito visitadas nessa altura de
férias, incluindo a sua comunidade emigrante.
O acordo firmado entre a Câmara Municipal de Aveiro
e a Federação Portuguesa de Futebol pressupõe
a fidelização da realização da Supertaça Cândido
Oliveira em Aveiro por dois anos, podendo esse acordo
ser renovado por igual período, numa aposta clara
na dinamização e rentabilização desta importante
estrutura desportiva do Município e da Região.
A Câmara Municipal de Aveiro está empenhada em
dinamizar o seu Estádio Municipal, potenciando todas
as suas capacidades, pelo que a realização de eventos
desportivos desta envergadura serão sempre uma mais
valia para a Cidade e toda a Região, nomeadamente
ao nível da promoção da economia local e do próprio
turismo, pelo que todo o investimento realizado para a
concretização destes eventos serão sempre uma boa
aposta para o Município de Aveiro.

com a União Desportiva Oliveirense Futebol SQUD Lda
(UDO), para a cedência do Estádio Municipal de Aveiro
para a realização dos seus jogos em casa da II Liga, na
época desportiva 2017/2018, bem como a possibilidade
de receber os seus jogos em casa da Taça da Liga e da
Taça de Portugal.
O contrato em causa estabelece as obrigações de
ambas as partes, sendo que a UD Oliveirense pagará à
Câmara Municipal de Aveiro um montante que servirá
para custear as despesas de funcionamento do Estádio
e comparticipar várias obras de beneficiação, numa
aposta de mútuas vantagens para ambas as partes,
e com mais valias para a UD Oliveirense em virtude
de passar a ser um dos principais utilizadores deste
importante equipamento desportivo do Município de
Aveiro, numa lógica compatível e complementar à
utilização pelo Sport Clube Beira-Mar, nos termos do
contrato formalizado.
A Câmara Municipal de Aveiro congratula-se igualmente
com este acordo que contribui para a rentabilização
do Estádio Municipal de Aveiro e a dinamização da
economia local, fazendo votos para que a UD Oliveirense
seja feliz neste Estádio e alcance os objetivos traçados
para a época desportiva 2017/2018.

[14]
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OBRAS NO
MUNICÍPIO

REABILITAÇÃO DA
RUA DA MARITONA E
RUA CONSELHEIRO
ARNALDO VIDAL
A Câmara Municipal lançou o concurso para a
empreitada de reabilitação da Rua da Maritona e Rua
Conselheiro Arnaldo Vidal, em Oliveirinha, pelo valor base
de 348.000€ e um prazo de execução de seis meses.
Além da alteração da solução do pavimento para
betuminoso (eliminando o cubo de granito), existirá
também intervenção ao nível da rede de drenagem de
águas pluviais, criação de zonas de estacionamento e
passeios, melhorando a segurança da circulação para

NOVA VARIANTE DE
CACIA

peões e automóveis.
Nesta intervenção, e resultado do acordo estabelecido
entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Lusitânia Gás,
será instalada a rede de gás natural.

Está em curso, desde o passado mês de abril, a
construção da nova Fábrica de Papel Tissue da The
Navigator Company (NVG). Esta nova Fábrica da NVG,
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.
Integrado no Plano de Pormenor desta Zona Industrial

ROTUNDA
DA JUNQUEIRA

de Cacia, está também a construção da nova Variante

A construção da Rotunda da Junqueira (em Cacia)

Rodoviária de Cacia, com um investimento total de

está em fase de conclusão, representando mais

cerca de 1.200.000€, cuja execução está em pleno

um investimento da Câmara Municipal de Aveiro

desenvolvimento, constituindo uma condição necessária

na melhoria das infraestruturas rodoviárias e de

para a construção da nova fábrica, para a qualidade de

segurança para quem diariamente utiliza a antiga

vida dos residentes na zona nascente de Cacia e para a

EN109. O investimento de aproximadamente 180.000€

segurança dos automobilistas que circulam naquela zona.

está a ser realizado pela empresa Carlos Pinho, Lda.

OBRAS NO MUNICÍPIO
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Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens Lda.
Apresenta-se de seguida a listagem completa dos
arruamentos a intervir: Rua do Solposto, em Santa Joana;
Rua Direita nas Quintãs; Rua Central e Travessa das
Pombas, Mataduços; Rua Direita, Póvoa do Valado; Rua S.
João de Deus, Esgueira; Rua do Samoucal, Sarrazola; Rua
da Cruz e Rua da Cancela, Sarrazola; Rua Direita, Carregal;
Avenida da Universidade/Rua de Ovar; Glória; Rua de
acesso ao CMIA; Rua da Cancelada, Requeixo.

PRACETA DA
INTERVENÇÕES NOS
RUA VITORINO NEMÉSIO ARRUAMENTOS
Está em execução a empreitada na Praceta da Rua

Continuam os trabalhos da empreitada de pavimentações

Vitorino Nemésio, na zona na zona frontal à Escola

pela empresa Manuel Francisco de Almeida, Lda., num

Básica de Azurva, um investimento de 61.439,67€.

montante global de investimento superior a 350.000€,

A intervenção promoverá a correção das zonas

e intervenção em 22 arruamentos distribuídos por

de circulação pedonal na envolvente à Escola,

todo o Município, planificando os investimentos com a

aumentando o espaço disponível de tomada e

necessária sustentabilidade financeira.

largada de crianças, reforçando também a rede de

Recentemente a Câmara Municipal adjudicou uma

drenagem de águas pluviais. A praceta central será

nova empreitada de pavimentações, também à empresa

intervencionada, promovendo a qualificação da zona

Manuel Francisco de Almeida, Lda.pelo preço de

ajardinada e substituição das espécies arbóreas

311.961,59€ e um prazo de execução de quatro meses.

existentes, aumentando também os lugares de

Esta nova empreitada irá intervir em dez arruamentos.

estacionamento disponibilizados.

Arruamentos a intervir:
Rua do Cardal (em Aradas); Rua da Fonte, Rua Venâncio
de Matos e Praceta Henrique Nunes da Silva (em Cacia);
Rua de José Afonso, Rua Dr. Alberto Soares Machado,
Rua Clube dos Galitos, Estacionamento da Loja do
Cidadão e Bairro de Santiago – Rua de Ovar, Rua de
Anadia, Rua de Vagos, Rua Nova, Rua da Urbanização
Chave, Rua da Murtosa, Rua de Castelo de Paiva, Rua
de Oliveira de Azeméis; Rua de Elísio Filinto Feio e Praça
do Olho d’Agua (em Esgueira); Parte da Rua Cega (em S.
Bernardo); Rua das Sortes (em Eixo); Rua do Carregueiro
(em Oliveirinha) e Rua do Gorgulho (em Requeixo), Rua
do Beco e do Carocho (em Aradas); Rua do Cabeço da
Póvoa, Rua de S. Julião e de Santo André (em Cacia);

ÁGUAS PLUVIAIS

Rua do Cócaro (em Santa Joana); Rua General Costa

Continuam os trabalhos da empreitada para execução da

Fonte e Rua Condessa de Taboeira (em Esgueira); Rua

rede de drenagem de águas pluviais intervindo em onze

da Escola (em Horta); Rua da Cumieira de Cima (em

arruamentos do Município de Aveiro, num investimento

Póvoa do Valado).

de aproximadamente 200.000€ a executar pela empresa

Cascais (parte), Travessa da Fonte de Cima, Rua da
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e Engenharia Lda. pelo valor de 1.098.178,17€,
respetivamente.
Neste momento decorrem os trabalhos preparatórios
com cada um dos empreiteiros e com os
Agrupamentos/direções das Escolas para planificação
do investimento e organização do novo ano letivo em
simultâneo com a obra.

NOVA ESCOLA
DE SÃO BERNARDO
ADJUDICADA

USF OLIVEIRINHA E
SÃO BERNARDO
CONCURSO
Estão a decorrer os concursos públicos para a obra

A Câmara Municipal adjudicou a empreitada para

de remodelação das Unidades de Saúde de Oliveirinha

construção da Nova Escola Básica de São Bernardo

e de São Bernardo, pelo preço base de 165.064,20€

à empresa Construções Tinoco Gomes, Lda., pelo

e 100.200€ e prazos de execução de cinco e quatro

valor de 708.339,77€ e um prazo de execução de um

meses respetivamente.

ano, um investimento a cofinanciar com recurso aos

A intervenção tem como objetivo melhorar as atuais

fundos comunitários do Portugal 2020 no âmbito do

infraestruturas, adequando-as às necessidades de

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da

prestação de cuidados de saúde primários, melhorando

Região de Aveiro.

as condições térmicas e de ventilação do edifício assim

A nova Escola Básica de São Bernardo será um

como a funcionalidade de alguns dos compartimentos

edifício de arquitetura contemporânea, integrado

existentes, sendo cofinanciada pelo Centro 2020,

na EB 2,3, implantado entre o refeitório da EB 2,3

no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão

e o pavilhão polidesportivo, oferecendo espaços

Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de

confortáveis e transportando uma luz constante,

Aveiro.

constituído por oito salas alinhadas, distribuídas por
dois pisos. O edifício terá ainda uma sala polivalente
com galeria superior e na cobertura serão aplicados
painéis solares tendo em vista alcançar melhorias ao
nível da eficiência energética.
A Câmara Municipal aguarda agora a emissão do Visto
do Tribunal de Contas para poder dar início à obra.

USF SÃO JACINTO E
USF DE ARADAS
ADJUDICADAS
A Câmara Municipal adjudicou a empreitada para
remodelação da Unidade de Saúde Aradas à empresa

ESCOLAS MAGALHÃES
LIMA E JOÃO AFONSO
ADJUDICADAS

PEMI – Construção e Engenharia Lda. pelo preço de

A Câmara Municipal aguarda pela emissão dos Vistos

As presentes intervenções têm como objetivo

do Tribunal de Contas para poder iniciar as obras
de Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime
Magalhães Lima e Requalificação da Escola Básica
João Afonso de Aveiro, adjudicadas às empresas
SAVECOL – Sociedade Aveirense de Construções Civis,
Lda. pelo valor de 1.474.538,64€ e PEMI – Construção

193.882,10€ e um prazo de execução de seis meses
e a remodelação da Unidade de Saúde São Jacinto à
empresa Jobipiso – Construção Civil e Obras Públicas
Lda. pelo preço de 107.999,99€ e um prazo de execução
de cinco meses.
melhorar as atuais infraestruturas, adequando-as às
necessidades de prestação de cuidados de saúde
primários, cumprindo as regras de segurança e higienosanitárias em vigor.
Estes novos investimentos serão cofinanciados pelos
Fundos Comunitários do Centro 2020.

OBRAS NO MUNICÍPIO
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Ainda na Quinta do Cruzeiro a CMA está em negociação
com os proprietários dos terrenos que atualmente
interrompem a Rua de Santo André, tendo em vista
a construção do troço de arruamento em falta e que
ligará a referida Rua à Rua Guerra de Abreu.

RUA ENG.º VON HAFF
Está concluída a intervenção na Rua Eng.º Von Haff
que consistiu na demolição da edificação existente
no gaveto da Rua Eng.º Von Haff e da Rua do Carmo,
que provocava um estrangulamento, comprometendo
as condições de segurança na circulação automóvel e
pedonal, seguindo-se o reperfilamento do arruamento
garantindo continuidade e largura adequada
para os passeios, e melhorando as condições do
estacionamento automóvel.
A empreitada foi executada pela empresa Irmãos
Almeida Cabral Lda e representou um investimento de
aproximadamente 54.000€.

ANTIGA CAPITANIA
Está concluída a empreitada de conservação do edifício da
Antiga Capitania, um investimento de aproximadamente
34.000€ executado pela empresa SAVECOL – Sociedade
Aveirense de Construções Civis, Lda., intervindo ao nível da
cobertura (tratando dos problemas de impermeabilização
e isolamento), limpeza e pintura das fachadas, dando
cumprimento ao planeamento do investimento visando a
conservação do edificado municipal.

QUINTA DO CRUZEIRO
E RUA LUÍS DE CAMÕES
(ESGUEIRA)
A Câmara Municipal adjudicou a obra de qualificação

FORNO ROMANO
DE EIXO
Está concluída a primeira fase de investimento no Forno

do espaço público na Quinta do Cruzeiro e na Rua Luís

Romano de Eixo com a colocação da nova tela/cobertura de

de Camões (Esgueira), pelo valor base de 151.016,21€ e

proteção à estrutura cerâmica do próprio forno, aguardando-

um prazo de execução de quatro meses.

se pela autorização da Direção Geral do Património Cultural

Com esta intervenção na Quinta do Cruzeiro vamos

para a realização das obras de conservação e restauro, um

acabar com um antigo passivo da CMA na qualificação

trabalho que será realizado pela empresa ARQUEOHOJE

do espaço público e na construção da infraestrutura

– Conservação e Restauro Património Monumental Lda.,

rodoviária de ligação da Estrada do Olho de Água às

empresa especializada na área da conservação e restauro,

Ruas Américo Ramalho e Guerra de Abreu.

com um investimento de aproximadamente 7.000€.

[18]
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a rede de abastecimento de água (pela empresa AdRA –
Águas da Região de Aveiro), a CMA segue agora com a
qualificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian visando
a criação de um espaço mais acolhedor, criando novos
percursos pedonais, instalando um Parque Infantil e
substituindo algumas das árvores existentes.
Também com o objetivo de melhorar o ambiente urbano
do Bairro da Bela Vista, com esta obra a CMA vai criar dois
novos espaços públicos com Parque Infantil e Zona de
Estar ocupando duas parcelas de terreno sua propriedade

PARQUE
DE MERENDAS DE
TABOEIRA

que ficaram livres após a demolição das habitações socias
devolutas aí existentes em estado de ruína.
Com esta obra vamos também dar um contributo para
a dinamização social e comunitária do Bairro da Bela
Vista, o que se reveste de relevante importância para a
sua vivência .

Está concluída a intervenção no Parque de Merendas de
Taboeira, numa ação conjunta da Câmara Municipal de
Aveiro e da Junta de Freguesia de Esgueira, com colocação
de equipamentos desportivos integrados num circuito de
manutenção e reposicionamento das mesas, melhorando
o espaço e reforçando a aposta de disponibilizar aos
cidadãos novos locais para a prática desportiva.

NOVOS PARQUES
INFANTIS E
GERIÁTRICOS
Integrado na execução dos Contratos de Delegação de

JARDIM DA
GULBENKIAN E BAIRRO
DA BELA VISTA

Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA)
e as Juntas de Freguesia de Esgueira, Cacia, Santa Joana
e de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz foram
construídos em novos espaços de lazer, disponibilizando
aos cidadãos novos parques infantis e geriátricos.
A opção política da CMA em delegar competências nas
Juntas de Freguesia resulta da necessidade de continuar

A Câmara Municipal adjudicou a obra de qualificação do

a elevar a quantidade e a qualidade da prestação de

Jardim do Bairro da Gulbenkian e intervenção paisagística

serviços públicos aos Cidadãos do Município de Aveiro,

no Bairro da Bela Vista, pelo preço base de 96.707,00€ e

bem como da avaliação muito positiva da execução

um prazo de execução de quatro meses.

da Delegação de Competências com as Juntas de

Após o investimento de 130.000€ na requalificação do

Freguesia no segundo semestre de 2016.

Bairro da Gulbenkian realizado em 2016, no qual foram

Os contratos assinados para o ano de 2017 com as dez

repavimentados os arruamentos, requalificadas as zonas

Juntas de Freguesia têm um valor total de investimento

de estacionamento e circulação pedonal e reformulada

da CMA de 1.412.000€.

OBRAS NO MUNICÍPIO

JARDIM
DA FONTE NOVA

Está concluída a empreitada de qualificação do jardim do
Cais da Fonte Nova, com a criação de uma nova frente
pedonal junto ao Canal, eliminando os caminhos de pó
de pedra existentes e completando o circuito pedonal
que existe a toda a volta deste topo poente do Canal.
Com esta obra procedemos também à compatibilização
do jardim com a plataforma de fundação e sustentação
da Árvore de Natal colocada em 2016 e que voltaremos a
colocar nos próximos anos.
O investimento de aproximadamente 27.000€ foi
executado pela empresa SAVECOL – Sociedade
Aveirense de Construções Civis, Lda.

boletim municipal aveiro
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MUSEUS

Está adjudicada a obra para intervenção nas
coberturas do Museu Arte Nova e Museu da Cidade,
pelo valor base de 141.374,96€ e um prazo de
execução de cinco meses.
Recorrentemente a CMA tem registado problemas de
infiltrações nos dois Museus, obrigando em algumas
situações ao encerramento dos espaços expositivos, o
que provoca constrangimentos objetivos na gestão dos
espaços e dos visitantes, assim como danos no espólio.
Com esta empreitada agora lançada serão
reabilitadas as coberturas dos dois Museus, dando
seguimento à opção política de investimento regular
da Câmara Municipal, devidamente planificado e
com sustentabilidade financeira, na conservação e
valorização do edificado municipal.

EM PROJETO :
> USF de Eixo
> Estrada de São Bernardo e Rua Direita de Verba
> Rua Direita da Quinta do Picado e Ligação Eixo – Aveiro 		
(Ex-EN230)
> Ampliação e qualificação do Centro Escolar de Verdemilho
> Novo acesso ao Centro Escolar de Verdemilho
> Novo Cais dos Pescadores de São Jacinto

HABITAÇÕES SOCIAIS
Está em curso a empreitada de Qualificação de 55

> Acesso ao Molhe Norte
> Requalificação da Casa Municipal da Juventude
> Rua do Gravito e Rua do Carmo

apartamentos de Habitação Social no Bairro de
Santiago à empresa Xavieres, Lda, pelo preço de
321.000€ e um prazo de execução de seis meses.
A intervenção será realizada fazendo uma qualificação
global dos revestimentos das paredes, tetos e
pavimentos, janelas e portas. Ao nível das redes de
esgotos e eletricidade será feita uma revisão geral dos
sistemas e será feita a substituição integral da rede de
distribuição de água.

EM CONTRATAÇÃO:
> Escola de Azurva (integrando Jardim de Infância)
> Escola e Jardim de Infância da Quintã do Loureiro, Cacia
> Escola do Solposto, Santa Joana
> Escola da Póvoa do Paço
> Escola e Jardim de Infância de Esgueira

[20]
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plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade de aveiro

QUALIFICAÇÃO DA
PONTE DE SÃO JOÃO
ADJUDICAÇÃO
A Câmara Municipal adjudicou a empreitada de
qualificação da Ponte de São João à empresa Geonorte
– Geotecnia e Fundações Especiais Lda., pelo custo de
602.186,59 € e um prazo de execução de cinco meses,
aguardando-se a emissão do Visto pelo Tribunal de
Contas para serem iniciados os trabalhos.

JARDIM
DE SANTIAGO

Atualmente a Ponte de São João apresenta diversos
problemas estruturais, com uma degradação

Está em curso a intervenção no Jardim de Santiago,

significativa de todos os elementos, pelo que a

um investimento de 285.193,58€ em execução pela

opção assenta na demolição da ponte existente e

empresa HFN – Henrique Fernandes e Neto SA.

construção de uma nova estrutura, melhorando a

Pretende-se com esta obra criar novas dinâmicas

circulação automóvel e pedonal (através da correção

e novos usos, melhorar o espaço verde existente

das pendentes atuais, passando a cumprir as regras

e promover a sua ligação e integração ao Parque

das acessibilidades) e aumentando a largura do canal

da Cidade (Baixa de Santo António, Infante D.

de navegação de acesso ao canal de São Roque. Este

Pedro e Parque dos Amores) cujos espaços, ao

investimento integra-se no PEDUCA – Plano Estratégico

contrário deste, foram intervencionados no âmbito

de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro,

de projetos cofinanciados pelo anterior quadro

cofinanciado no Portugal 2020.

comunitário de apoio.
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FERNANDO TÁVORA
Está em fase final a elaboração do projeto de execução
para reabilitação do Edifício Fernando Távora, pela
empresa José Bernardo Távora – Arquiteto Unipessoal
Lda. com um custo de 72.000€.
Com esta intervenção pretende-se reinstalar os
serviços da biblioteca municipal neste espaço, criando
zonas dedicadas ao empreendedorismo, espaços
de apoio ao investidor e co-work, explorando novas
dinâmicas que potenciarão também a revitalização da
envolvente aos Paços do Concelho.
A intervenção tem uma estimativa de custo de 1,1
milhões de euros a cofinanciar pelo PEDUCA.
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ANTIGA
ESTAÇÃO DA CP
Está em curso a elaboração do projeto para
requalificação do edifício da Antiga Estação da CP, pelo
Gabinete João Mendes Ribeiro Arquitetos, Lda., com
um valor de investimento de 38.000€.
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),
num enquadramento museológico, disponibilizando
também salas polivalentes de acolhimento a ações de
formação, reuniões ou receções protocolares.
A intervenção tem uma estimativa de custo de
600.000€ a cofinanciar pelo PEDUCA.

CICLOVIA
UA / ESTAÇÃO
Está em curso a elaboração do projeto do Trajeto Ciclável

RUA DA PÊGA

entre a Universidade de Aveiro e a Estação da CP, passando
pelo Centro de Congressos de Aveiro, pela empresa

Está em curso a elaboração do projeto para a

RIPORTICO – Engenharia Lda. e um preço de 15.000€.

requalificação da Rua da Pêga, pela empresa m.PT

Pretende-se criar um corredor de mobilidade

Mobilidade e Planeamento do Território Lda. e um

ativa entre o Campus da UA e a Estação da C.P.,

preço de 38.000€.

promovendo a mobilidade sustentável com conforto

Além de melhorar os eixos de circulação pedonais e

e segurança, garantindo o estabelecimento de

cicláveis, pretende-se privilegiar a qualificação do espaço

continuidades, dando especial atenção ao tratamento

público, o reforço da estrutura ecológica e frente-ria e a

dos pontos de conflito, conquistando espaço público

sua relação com a envolvente à Universidade de Aveiro.

e reduzindo o ambiente rodoviário, contribuindo desse

A intervenção tem uma estimativa de custo de 600.000€

modo para a atratividade urbana.

a cofinanciar pelo PEDUCA.
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AVENIDA DR.
LOURENÇO PEIXINHO
Está em curso a elaboração do projeto de requalificação
da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, pela empresa FASE –
Estudos e Projetos SA pelo preço de 73.800€.
Com esta intervenção pretende-se realizar a qualificação
do espaço público, valorizando mais os usos e a imagem
da Avenida, aumentando o espaço público no sentido

ECLUSAS
Após a avaliação das infraestruturas dos Canais Urbanos
da Ria de Aveiro e concluída a necessidade imediata de
intervenção no sistema de eclusas e comportas dos
canais, está em conclusão a elaboração do projeto de
execução para reparação dos referidos sistemas, pela
empresa CONDURIL Engenharia, Lda., seguindo-se o
lançamento do respetivo concurso público.

da sua harmonização, dando mais qualidade ao espaço
pedonal e ciclável, valorizando o seu património e
garantindo a organização das redes de infraestruturas e
mobilidade.
A intervenção tem uma estimativa de custo de
1,8 milhões de euros a cofinanciar pelo PEDUCA.

HABITAÇÃO SOCIAL
No que respeita ao Bairro de Santiago a intervenção
promovida pela CMA será dirigida, nesta fase, a 12 blocos
da urbanização de Santiago, nos edifícios em que o

NÚCLEO CENTRAL
DE ESGUEIRA

Município detém mais de 90 por cento das suas frações,
através da intervenção nas partes comuns e infraestruturas,
melhorando as condições de habitabilidade, o conforto
térmico, acústico e as condições de acessibilidade.
Esse projeto de reabilitação de edifícios está a ser executado

O projeto para intervenção no Núcleo Central

pela empresa Vitor Abrantes – Consultadoria e Projetos de

de Esgueira está a ser preparado pela empresa

Engenharia Lda., pelo preço de 48.000€.

RIPORTICO – Engenharia Lda. e um preço de 29.960€.

Prevê-se que o lançamento do concurso público para

Com esta intervenção será privilegiada a qualificação

as obras seja feito durante o verão de 2017.

do espaço público de forma a garantir a continuidade de

Saliente-se ainda que a CMA está já a trabalhar

percursos, qualificando as acessibilidades e as condições

na conquista de novos fundos comunitários que

de circulação para os modos suaves, promovendo a

permitam dar seguimento à qualificação de mais

qualidade dos espaços e aumentando a atratividade,

Blocos de Habitação Social, estando já a desenvolver o

fundamental para captar novas dinâmicas e residentes.

procedimento de contratação do projetista para avançar,

A intervenção tem uma estimativa de custo de 375.000

no imediato, com o desenvolvimento dos projetos de

euros a cofinanciar pelo PEDUCA.

execução para mais oito Blocos de Habitação Social.

boletim municipal aveiro
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LARGO DO ROSSIO
Está em curso o Concurso Público de Conceção para

acentuar o carácter pedonal de toda a área de

a “Requalificação do Largo do Rossio e Praça General

intervenção, que será objeto de um concurso de

Humberto Delgado – Aveiro”.

construção e exploração / concessão, somando

Considerada uma ação prioritária pelo Plano de Ação

ainda a compatibilização das soluções de

para a Regeneração Urbana (PARU), uma vez que

mobilidade atuais que a Praça General Humberto

estes espaços são o resultado da confluência de

Delgado, também conhecida como “Ponte Praça”

malhas antigas, marcadas por estrutura cadastral

ou “Pontes”, desempenha, constituindo um ponto

de frentes reduzidas, ruas estreitas com ocupação

fundamental na malha viária da Cidade.

à face, as quais deram origem a cruzamentos

Os objetivos base definidos neste processo

que conformam as antigas praças e largos,

necessitam de maturação e estudo mais profundo,

correspondendo ainda aos centros funcionais e

antes de serem assumidas as opções definitivas

simbólicos, referência da identidade cultural de Aveiro,

que serão trabalhadas na posterior fase do projeto

pretende-se com o presente concurso transformar o

de execução, pelo que se opta por fazer em primeiro

Largo do Rossio num grande espaço público central

lugar um procedimento tipo “concurso de ideias”, de

da cidade de Aveiro, estimulando o seu uso pedonal

forma a selecionar a melhor proposta que o mercado

e dotá-lo de funcionalidades para a realização e

vai apresentar.

organização de diversos acontecimentos e eventos.
Pretende-se igualmente que as soluções de
mobilidade sejam revistas, pespetivando-se que
o Largo do Rossio seja dotado com um parque
de estacionamento ao nível do subsolo, capaz de
substituir e reforçar a oferta atual à superfície e assim,

SESSÃO INFORMATIVA
No âmbito do PEDUCA decorre, na tarde do dia 10 de julho, a Sessão Informativa para dar nota da evolução das
diferentes operações e dar conhecimento a todos os cidadãos do estado dos diferentes projectos.
Visite-nos em: www.cm-aveiro.pt
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DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS 2017
A Câmara Municipal de Aveiro assinalou o Dia Internacional
dos Museus no dia 18 de maio através da realização de
várias iniciativas subordinadas ao tema “Museus e
Histórias Controversas - Dizer o Indizível nos Museus”.
Com ações de rua e dentro de portas, o Dia Internacional
dos Museus integrou no seu programa a instalação
“Museus de Aveiro, Diz que não diz?”. Ao longo do Canal
Central, entre o Rossio e a frente do Museu da Cidade,
os turistas e visitantes foram convidados a sentar-se
em cadeiras de madeira colocadas no Cais, (instalação),
a fruir as fachadas do museu da cidade e arte nova e
através dum bloco de notas a escrever ideias e reflexões.

NOVO ESPAÇO
“TURISMO E MUSEUS”
No dia 10 de abril foi inaugurado o novo Espaço 'Turismo
e Museus' no Museu da Cidade disponibilizando aos
turistas e visitantes um espaço com loja e receção do
Museu e serviço de acolhimento na Cidade, no Município
e nos seus Museus e espaços de fruição turística,
desativando a antiga loja existente na Rua Clube dos

espaço e da sua ligação direta à Loja da Sede da

“CULTURA
PERTO DE SI”

Turismo Centro de Portugal, criando então um grande

Apostando na promoção da cultura por todo o Município,

Posto de Turismo.

a Câmara Municipal de Aveiro promoveu a iniciativa

Com a desativação da antiga loja e considerando o

“Cultura perto de Si”, dinamizando na Freguesia

crescente interesse do mercado imobiliário em espaços

de Oliveirinha, Santa Joana e Aradas, um concerto

comerciais no centro da Cidade de Aveiro a Câmara

itinerante com a Orquestra Filamonia das Beiras ao

Municipal irá realizar uma Hasta Pública para a venda da

abrigo do protocolo existente e recém renovado com o

referida Loja (tendo como preço base 300.000€).

Município de Aveiro.

Galitos (antiga “Desportolândia”).
Representa, assim, uma primeira fase para a
concretização do projeto global de qualificação do

boletim municipal aveiro
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“MUSEUS DE AVEIRO”
COM BALANÇO
MUITO POSITIVO
O Ano de 2016 representou o primeiro ano completo de exercício da gestão dos Museus de
Aveiro. Ano particularmente interessante, com resultados muito positivos que resultam de uma
estratégia bem delineada na política museológica municipal.
Apostando de forma estratégica na Cultura e no Turismo, a Câmara Municipal de Aveiro recebeu
em 2015 a delegação de competências para a gestão do Museu de Aveiro/Museu de Santa Joana,
iniciada no dia 1 de agosto, objetivando o melhoramento da qualidade na gestão, reafirmando
o papel na vida cultural e na promoção turística da Cidade, do Município e da Região. Os bons
resultados são evidentes ao nível da participação e registo de público nos Museus de Aveiro:
88.402 visitantes registados na plataforma eletrónica de estatística, correspondente a trabalho
expresso nos resultados obtidos no crescimento do número de visitantes.
O Museu de Aveiro | Museu Santa Joana registou um crescimento de 23,61 por cento face a
2015 para um total de 51.693 (e em relação a 2014 regista-se um crescimento de 35,2 por
cento). Também o Museu da Cidade apresenta um crescimento do número de visitantes de
17,5por cento face a 2015, para um total de 36.709.
A gestão municipal do Museu de Aveiro | Museu Santa Joana, pautou-se, ao longo de 2016,
por um acréscimo muito significativo, de 23,6 por ceno, número este revelador, desde logo, da
aposta estratégica e do investimento que o Município depositou na gestão deste equipamento
museológico de referência em Aveiro e que obteve retorno direto no interesse dos visitantes e
da própria comunidade, bem como do impacto na própria gestão corrente e na qualificação do
Museu, na equipa de colaboradores, na gestão do edifício.
A programação anual com uma tónica de regularidade no que concerne ao número de atividades,
à diversidade de temáticas abordadas, à exploração e potenciação dos diferentes espaços e
funções museológicas, resultou assim, numa oferta cultural qualificada, e em especial, numa
procura por diferentes segmentos de público.
Entre esta diversa e completa programação, foram definidos eventos e momentos âncora, os
quais resultaram tanto de produção interna das equipas dos museus como da cooperação
com outras entidades de âmbito local e de referência nacional e internacional na área da
cultura e museologia.
Em 2016 também o Museu da Cidade registou um crescimento na ordem de 17,59 por cento
face a 2015, expressando claramente a retoma de visitantes aos seus núcleos, em particular ao
Museu Arte Nova. Como nota positiva e a salientar, tanto o Museu Arte Nova como o Museu da
Cidade conjugam atividades dentro dos seus espaços com a forte atração da visita à coleção
Arte Nova em espaço público.
Os Museus de Aveiro, num evidente crescimento efetivo e consistente, são, cada vez mais, um
produto cultural de excelência, capazes de ser geradores de dinâmicas culturais, tendo sempre
por base a sua missão social e de afirmação no desenvolvimento local associado à estratégia
de marketing cultura e, foco de interesse turístico de Aveiro.
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FERIADO MUNICIPAL
FESTA DE SANTA JOANA
Dando continuidade à opção política de preparação de

de Aveiro nos Descobrimentos Portugueses, assim

um programa dedicado às Comemorações do Feriado

como o início o “AVEIRO BEER FEST 2017” no Mercado

Municipal, a Câmara Municipal de Aveiro promoveu de

Manuel Firmino. Organizada pelos Cervejeiros da

9 a 14 de maio, um conjunto de iniciativas das quais se

Região de Aveiro, em parceria com a Câmara Municipal,

destaca a Sessão Solene e a tradicional Procissão em

posicionando Aveiro, como sede de um grande evento

Honra de Santa Joana Princesa, padroeira da Cidade.

internacional a nível das cervejas artesanais.

As ações iniciaram no dia 9 com a itinerância nacional

Descentralizando as iniciativas do Feriado Municipal

“Tour Campeões Europeus”, numa iniciativa organizada

pelo Município, teve lugar também, pela primeira vez

pela Federação Portuguesa de Futebol em cooperação

em São Jacinto, o “SunSet Marginal de São Jacinto”

com a Câmara Municipal de Aveiro, onde esteve

com atividades performativas. Pelas 21h30 o Cais

exposta a Taça de Campeões Europeus conquistada

da Fonte Nova recebeu o concerto singular de Luís

pela nossa Seleção Nacional de Futebol.

Represas com participação da Banda da Quinta do

No dia 10 teve lugar a Reunião Pública da Câmara, este

Picado, numa ação patrocinada em exclusivo pela OLI.

ano no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa

No dia 14 teve lugar o “Dança Aveiro” com desfile

Joana, mantendo a opção de realização de Reuniões

etnográfico de barco moliceiro entre o Rossio e o Cais

de Câmara em diferentes locais do Município. No dia 11

da Fonte Nova, seguido de atuação no Anfiteatro do

decorreu a Assembleia Jovem Municipal contando com

Cais Fonte Nova. O Festival contou com a participação

a participação dos alunos do 9.º ano de escolaridade.

dos seguintes grupos: Grupo Folclórico da Casa do

No dia 12 de maio, Feriado Municipal, teve lugar a

Povo de Cacia, Escola de Etnografia de Cacia, Rancho

Missa na Sé Catedral de Aveiro, seguindo-se a Sessão

Folclórico de Nª Sra da Nazaré de Verba, Rancho

Solene Comemorativa do Feriado Municipal nos Paços

Folclórico do Baixo Vouga (Eixo), Grupo Folclórico de

do Concelho, com a atribuição das Condecorações

Esgueira e Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe

Honoríficas e contando com uma intervenção do

(Sarrazola). Nesse dia o Grande Auditório do Centro de

Presidente da CIP / Confederação Empresarial de

Congressos acolheu o 14.º ECADAV – Encontro com

Portugal, António Saraiva, convidado especial deste ano.

a Dança de Aveiro, numa mostra pública de Dança por

Ainda no dia 12 de maio teve lugar a inauguração da

escolas, associações, ginásios e grupos informais,

grande exposição “De Aveiro para o mundo. Contributos

proporcionando a divulgação do trabalho desenvolvido

para a Expansão Portuguesa [1400-1800]”, onde pela

nesta área em Aveiro.

primeira vez se foi evocada a importância decisiva
Procissão em Honra de Santa Joana Princesa

“AVEIRO BEER FEST 2017”
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MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO
GRAU OURO
Manuel António Cotão de Assunção.Desempenha a função

de Reitor da Universidade de Aveiro desde 2010, tendo um papel
determinante na nova relação de profícuo trabalho de equipa com
a Câmara Municipal de Aveiro estabelecido no atual mandato
autárquico, sendo detentor de uma vasta experiência de gestão
universitária também a nível nacional e internacional.
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NTM CREOULA
EM AVEIRO
Integrando também as comemorações do Feriado
Municipal 2017, Aveiro recebeu o NTM Creoula, um
navio de treino de mar, de escola de instrução da
Marinha Portuguesa, antigo lugre bacalhoeiro, que
ficou atracado no Terminal Sul do Porto de Aveiro,
aberto para visitas nos dias 12, 13 e 14 de maio, num
momento especial de cooperação entre a Marinha

MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO
GRAU PRATA
Renault Cacia. Empresa instalada no Município de Aveiro

desde 1981, produzindo órgãos e componentes para a indústria
automóvel, empregando mais de mil trabalhadores, dando um
importante contributo para o desenvolvimento económico do
Município e da Região de Aveiro.

Portuguesa e a Câmara Municipal de Aveiro.
No dia 13, a bordo do NTM Creoula, decorreu o
lançamento do livro editado pela Câmara Municipal,
“Aveiro e a Expansão Marítima Portuguesa”, livro
das Atas das 8ªs Jornadas de História Local e
Património Documental.

UA OPEN CAMPUS
A Câmara Municipal de Aveiro associou-se à
Universidade de Aveiro na dinamização do UA Open
MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO
GRAU COBRE
António Norberto da Silva Correia. Vida partilhada com

relevantes funções, ao nível local, regional e nacional, com uma
especial ligação ao Escutismo de aproximadamente 50 anos,
fundador do Agrupamento 319 de Santa Joana, Dirigente e
Chefe da Junta Regional e mais recentemente Chefe Nacional do
Corpo Nacional de Escutas, servindo e representando com zelo,
dedicação e mérito, Portugal e o Município de Aveiro.

Campus, que decorre unos dias 10, 11 e 12 de
maio, integrando também esta primeira edição nas
Comemorações do Feriado Municipal.
Esta atividade foi destinada aos alunos do ensino
secundário e superior, bem como a toda a população.
De 10 a 12 de maio tiveram lugar mais de oito mil
sessões de experiências científicas, uma mostra
com quatro dezenas de projetos tecnológicos da UA

Exposição “De Aveiro para o mundo. Contributos para a Expansão

Portuguesa [1400-1800]”

e muitas conversas com cientistas. Os participantes
tiveram também a oportunidade de ouvir música,
cantar, fazer teatro e experimentar cantinas, complexos
desportivos e residências universitárias.
A Câmara Municipal de Aveiro reforçou assim a aposta
estratégica de cooperação e parceria institucional com
a Universidade de Aveiro, cultivando cada vez mais a
dimensão de Aveiro como Cidade Universitária.
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seg > sex 15h00 > 23h00 sáb, dom e feriado 10h00 > 23h00

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em parceria com
os livreiros da cidade promoveu a 42ª edição da Feira do
Livro de Aveiro de 26 de maio a 11 de junho no Mercado
Manuel Firmino.
Tratou-se de uma iniciativa com um programa cultural
diversificado reunindo em Aveiro personalidades

XXII ESTÁGIO
DE DANÇA DE AVEIRO
COM BALANÇO MUITO
POSITIVO

relevantes no panorama da literatura aveirense e

De 5 a 14 de abril o Teatro Aveirense acolheu mais uma

nacional nomeadamente, os escritores Richard Zimler,

edição do Estágio de Dança de Aveiro (a XXII edição), com

Gonçalo M. Tavares, Daniel Sampaio, Sérgio Godinho,

curadoria do coreógrafo Victor Hugo Pontes, envolvendo

Francisco Moita Flores, Jorge Serafim, Adriano Miranda,

aproximadamente 500 pessoas em formação,

António Souto, Catarina Furtado e Pedro Lamares.

espetáculos e outras atividades complementares, numa

Pretendeu-se também associar ao evento o maior

iniciativa com troca de experiências, aprendizagem e

número de editoras e livreiros, posicionando-a como

salutar convívio.

uma das “feira do livro” de referência em Portugal.

O programa contemplou diferentes linguagens, como

A “Feira do Livro de Aveiro” integrou no seu programa,

dança clássica, dança contemporânea, b-boying e um

encontros/sessão de autógrafos com apresentação

laboratório de criação artística, num modelo de estágio

de obras de autores nacionais e autores de Aveiro, dias

pensado para dotar os participantes de diferentes

dedicados a poesia, livro infantil, cozinha e bem-estar,

ferramentas técnicas e criativas de forma a potenciar as

potenciando hábitos de leitura e contribuindo para a

suas capacidades e enriquecer a sua linguagem artística,

promoção e difusão do livro.

apresentando duas semanas de intensa atividade.

Importa destacar o dia do autor da Região de Aveiro,

Na primeira semana, dirigida a alunos a partir dos

com autores Aveirenses convidados para várias as

10 anos, recebemos participantes de todo o país,

tertúlias. Potenciar hábitos de leitura e contribuir para a

potenciando a experimentação de cinco modalidades

promoção e difusão do livro foram os objetivos centrais

orientadas por oito formadores nacionais de

deste evento cultural que reuniu sete livreiros que

reconhecido mérito. Na segunda semana, o Workshop

apresentaram centenas de obras de literatura.

de Gaga para bailarinos profissionais atraiu, além

CULTURA E EVENTOS
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de participantes de diversos pontos do nosso País,
também participantes da Bélgica, Brasil, Espanha
Itália e Venezuela, comprovando a aposta na
internacionalização.
A mudança de conceito assim como a aposta em
diferentes públicos-alvo (como é exemplo a abertura
do estágio de dança também a bailarinos profissionais)
são fatores diferenciadores que contribuíram para que
a XXII edição do Estágio de Dança de Aveiro tenha tido
um balanço muito positivo.

CLUBE DA PÁSCOA
Durante as Férias escolares da Páscoa, a Câmara
Municipal de Aveiro organizou o “Clube da Páscoa
2017” com a realização de várias atividades
desportivas, ateliers, visitas, jogos e cinema na Casa da
Juventude de Aveiro, dinamizando também o Campo
de Férias, onde durante quatro dias, os jovens tiveram
a oportunidade de participar em várias atividades na
Região de Aveiro, envolvendo um total de 52 crianças.

CLUBE DE VERÃO
A Câmara Municipal de Aveiro organiza o “Clube de Verão
– Campos de Férias”, disponibilizando três semanas de
ocupação dos tempos livres no período de férias letivas a
mais de 200 crianças e jovens dos 6 aos 15 anos.

14.º ECADAV

“Clube de Verão – Campos de Férias” constitui um

Integrado no programa do Feriado Municipal, a Câmara

espaço de convívio lúdico, desportivo, pedagógico e

Municipal de Aveiro organizou a 14.ª edição do Encontro

cultural, proporcionando as mais variadas experiências

com a Dança de Aveiro – ECADAV que reuniu, no

num contexto não formal, através da ocupação salutar

palco do Centro de Congressos de Aveiro, mais de 250

em período de férias letivas. No total das três semanas

bailarinos.

vão participar 207 crianças e jovens (69 inscritos em

Neste sentido, 12 grupos da Região (Academia de

cada semana).

Bailado Clássico, Classe de Ginástica Rítmica | Cenap,

Idas à praia e à piscina, atividades desenvolvidas no

Dança Contemporânea Iniciação | Cenap, Dance Soul

CMIA – Centro Municipal de Interpretação Ambiental,

Academy | Cenap, Dimov, Escola de Dança do GEMDA,

atividades em várias modalidades desportivas, piquenique,

Escola Gímnica de Aveiro, Ginásio Gim Line, Grupo de

idas a parques e jardins, workshops e oficinas são

Dança Movimento, Reverse e turma de Iniciação de

algumas das propostas da Câmara Municipal que conta

HipHop | Cenap, Sociedade Musical Stª Cecilia – Escola

com a colaboração de 12 entidades (Adra, Associação

de Dança Sandra Leite e Young Troupe – Dance Soul

de Andebol de Aveiro, Associação de Surf de Aveiro,

Academy | Cenap) apresentaram, num conceito de

Associação dos Amigos da Pateira, Clube Estrela Azul,

mostra pública e perante uma plateia cheia, as suas

Escola de Ténis de São Bernardo, Escoteiros de Aveiro

danças e coreografias.

– Grupo 249, Junta de Freguesia de Cacia, Junta de

Tratou-se de um espetáculo com muito movimento, alegria

Freguesia de Oliveirinha, Junta de Freguesia de São

e jovialidade que terminou com a envolvência de todos,

Jacinto, Sporting Clube de Aveiro e Universidade de Aveiro.

incluindo a assistência, para uma coreografia conjunta.
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seu Plano de Preservação e Valorização do Azulejo de
Aveiro/Banco do Azulejo, o Projeto SOS Azulejo lançou,
em 2008, o convite à autarquia aveirense para albergar
a primeira apresentação pública deste projeto com um
Seminário subordinado à temática da segurança. Desde
então que o Município de Aveiro integra o referido projeto.

DIA NACIONAL
DO AZULEJO
O Dia Nacional do Azulejo é, a partir deste ano 2017,
um evento anual que tem como objetivo reconhecer
esta tradição e património nacional, projetando a sua
importância, constituindo-se, igualmente, numa ocasião
de evocação da sua proteção e preservação.
A Universidade de Aveiro, a Fábrica Centro Ciência Viva
de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro associaram-se
e organizaram, em Aveiro no dia 6 de maio, um evento
dedicado ao tema “10 anos do Projeto SOS Azulejo”.
O programa iniciou com o Evento de rua – Fachada de
Azulejos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
através da reposição de azulejos, em fachada da Rua
dos Combatentes da Grande Guerra, com réplicas
executadas pelo Estabelecimento Prisional Regional
de Aveiro. Seguiu-se o “Chá com Ciência” na Casa de
Chá do Museu Arte Nova, uma conversa informal sobre
os 10 anos do Projeto SOS Azulejo que contou com a
presença do Vereador Miguel Capão Filipe, do Vice-reitor
da Universidade de Aveiro, Professor José Alberto Rafael,

DIA DO RITMO

Leonor Sá (Coordenadora do Projeto SOS Azulejo) e Ana

No âmbito do ACIFAL Dia do Ritmo teve lugar no

Velosa (Docente do Departamento de Engenharia Civil

passado dia 3 de junho um desfile inédito de bateristas

da Universidade de Aveiro.

em barcos moliceiros nos Canais Urbanos de Aveiro,

Recorde-se que o Projeto “SOS Azulejo” é uma ação da

com partida no Rossio até ao Cais do Cojo e regresso

responsabilidade do Museu de Polícia Judiciária (MPJ),

ao Rossio.

órgão do Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências

Com organização da Câmara Municipal de Aveiro,

Criminais (ISPJCC), que nasceu da necessidade imperiosa

tratou-se de um desfile único pelos Canais Urbanos

de combater a grave delapidação do património azulejar

de Aveiro, com mais de 60 bateristas e seis barcos,

português que se verifica atualmente, de modo crescente

tocando instrumentos de percussão, animando

e alarmante, sobretudo por furto, mas também por

a cidade. No dia 4 de junho, o Parque de Feiras e

vandalismo e incúria, comemora 10 anos.

Exposições de Aveiro acolheu novamente a Maior

Ciente do esforço efetuado pela Câmara Municipal de

Concentração Nacional de Bateristas, cerca de uma

Aveiro e do seu pioneirismo em termos nacionais no que

centena, oriundos de diversas escolas de música da

aos Municípios diz respeito, com a implementação do

região e de todo o país.
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TEDxAveiro
No passado dia 27 de Maio, o Centro de Congressos de
Aveiro acolheu a 8ª edição do TEDxAveiro dedicada ao
tema “O Futuro é Agora”.
O TEDxAveiro é um evento realizado a nível local, por
Aveirenses, que se afirmou a nível nacional como
um evento de referência promovendo a criatividade,
inovação e empreendedorismo dos portugueses.
O Município de Aveiro apoiou esta iniciativa que envolve

MEIA MARATONA
DA RIA

um conjunto alargado de entidades públicas e privadas
da região de Aveiro, que em conjunto contribuem para
ajudar ao sucesso deste evento.

No passado dia 25 de abril teve lugar a segunda
edição da Meia Maratona da Ria, contando com a
participação de várias centenas de participantes
num percurso de 21km percorrendo os principais
pontos de interesse da Cidade.
A Meia Maratona da Ria ofereceu um percurso plano e
muito rápido, envolto numa paisagem fantástica, que
permitiu a todos os que visitaram a Cidade vislumbrar
a beleza do Cais da Fonte Nova, o belo edifício da

vertente estafeta, que permitiu aos atletas dividirem a

CORRIDA E
CAMINHADA
SOLIDÁRIA

distância com um/a amigo/a, diminuindo desta forma

No passado dia 11 de junho teve lugar a 8.ª edição da

o nível de exigência física, servindo por isso de primeiro

Corrida e Caminhada Solidária Liberty Seguros com

patamar para uma primeira abordagem aos 21km.

partida e chegada ao Cais da Fonte Nova, uma prova

Esta segunda edição da Meia Maratona da Ria foi

com corrida de 10 km e caminhada de 5 km, cuja

uma organização da Câmara Municipal de Aveiro

parte das receitas reverteram a favor do Centro Social

em parceria com a AveiroRunners e contou com o

e Paroquial de São Jacinto. Organizada pela Liberty

apoio da Civilria, Pizzarte, Bongás e Arcada, empresas

Seguros, a iniciativa contou com o apoio da Câmara

de referência da Cidade, com forte sentido de

Municipal de Aveiro, da Associação de Atletismo Aveiro

responsabilidade social.

e Conselho Regional de Arbitragem de Aveiro.

Estação de Comboios, ter contacto com a Universidade
de Aveiro, correr junto à Ria e observar muitos dos
canais que percorrem a Cidade.
Para além da competição individual, existiu ainda a
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De 7 a 16 de abril a Câmara Municipal de Aveiro
organizou o programa “Páscoa / Semana Santa
Aveiro 2017” com a realização de várias iniciativas,
complementares às Celebrações Religiosas, com
principal destaque para o “FACIES CHRISTI” - Cristo
crucificado do Coro Alto do Museu de Aveiro/Santa
Joana, numa aposta renovada de marketing turístico/
cultural e de valorização, promoção e interpretação
de um bem histórico-cultural que passou a assumir
o estatuto de ícone nacional com interesse turístico
estratégico para Aveiro. Foram também apresentadas

BTL
O Município de Aveiro marcou presença na BTL –
Bolsa de Turismo de Lisboa 2017, integrando uma vez
mais a representação da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro refletindo a aposta conjunta dos
Municípios da Região de Aveiro na promoção de um
produto turístico chamado “Ria de Aveiro”.
A participação ficou marcada pela gastronomia, cultura,
tecnologia e inovação, valorizando a imagem de marca
de Aveiro, Cidade dos Canais.

várias exposições alusivas à Páscoa e Semana Santa
de Aveiro, com a realização de visitas guiadas ao
Património Religioso de Aveiro.
O “Artes no Canal” voltou às ruas da cidade, nos dias 8 e
15 de abril, com atividades temáticas de Dança e Jazz
na Rua Direita, Praça Joaquim de Melo Freitas, Cais
do Cojo, Rua Homem de Cristo e Largo do Mercado
Manuel Firmino. O “Mercado da Páscoa” apresentou a
Mostra de Sal e Produtos da Ria de Aveiro no Mercado
Manuel Firmino, num evento de vivências e fruição
ao estilo “gourmet” da Região de Aveiro. A Praça do
Peixe acolheu a atividade “Artes & Ofícios de Aveiro
– Artesanato ao Vivo”, promovida pela “A Barrica –
Associação de Artesãos da Região de Aveiro.

GRAVAÇÕES
“ESPELHO DE ÁGUA”

AVEIRO JOVEM
CRIADOR 2017

A Câmara Municipal já aprovou o Regulamento do
Concurso Aveiro Jovem Criador 2017, dando assim
continuidade a uma importante iniciativa potenciadora
da criatividade nas áreas artísticas, nomeadamente a
Arte Digital, Escrita, Fotografia, Pintura e Música (nova
área acrescentada em 2016 e que pelo sucesso se
mantém em 2017).

A cidade de Aveiro acolhe as gravações para a novela da

A edição de 2017, que representa a 16.ª edição do

SIC “Espelho D’Agua”, no Museu Arte Nova e na envolvente

Concurso Aveiro Jovem Criador, projeta o Município de

ao edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro, dando

Aveiro na dimensão nacional e internacional, promovendo a

seguimento à aposta no turismo urbano promovendo os

criatividade e a participação ativa dos Jovens, subdividindo

valores e a identidade própria, única e especial da Cidade

o concurso em duas categorias 18/35 anos e 12/17

de Aveiro, no âmbito de uma proposta feita pela SIC à

anos. Além do prémio monetário apresenta-se também

CMA e de um acordo entre ambas as entidades.

a oportunidade de frequentar uma Residência Artística
Internacional ou Nacional, conforme a classe etária.

CULTURA E EVENTOS

Na edição de 2017 da Bienal Internacional de Cerâmica
Artística de Aveiro apresentaram-se a concurso 125
artistas com 196 obras provenientes de 19 países.
A XIII edição atinge, assim, números de participação
muito positiva, decorrendo agora o processo de

boletim municipal aveiro

[33]

REDE EUROPEIA DE
CIDADES PARA A
CRIAÇÃO ARTÍSTICA

seleção dos melhores trabalhos pelo júri presidido pelo

A Comissão Europeia aprovou o projeto CreArt | Rede

artista plástico João Carqueijeiro. Guiseppe Olmeti,

de Cidades para a Criação Artística do qual a Câmara

Secretário-geral e Diretor de Projetos Europeus no

Municipal de Aveiro é parceira para um segundo

âmbito do Agrupamento Territorial de Cidades de

período de cofinanciamento no âmbito do programa

Cerâmica (EGTC-AEuCC), Secretário e Coordenador

Europa Criativa – Cultura | Subprograma Projetos de

da Associação Italiana de Cidades de Cerâmica, José

Cooperação Europeia | Projetos de grande escala.

Emídio Silva, Vice Presidente do CA da Cooperativa

Decorrendo entre junho de 2017 e maio de 2021, serão

Árvore, Miguel Capão Filipe, vereador do Pelouro da

mais quatro anos de programação que valorizam a

Cultura da Câmara Municipal de Aveiro e Pedro Bessa,

criação artística e cultura. Com um orçamento global

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade

de 3.096.148€ cofinanciado pelos Fundos Comunitários

de Aveiro são os restantes elementos do júri.

a 50 por cento, o projeto composto por doze cidades

A participação foi muito positiva, representando um

reúne, para além de Aveiro, os parceiros do anterior

aumento de cerca de 50 por cento em relação à edição

projeto [terminado em abril último] que demostraram um

de 2015, com 125 artistas candidatos e com 196 obras a

maior empenho e melhor trabalho e qualidade ao nível

concurso. A internacionalização alcançada também é de

da gestão cultural e do desenvolvimento artístico.

destacar com 73 artistas de proveniência internacional,

Os parceiros desta edição são as cidades de Génova

estando representados 19 países (Bélgica, Espanha,

e Lecce [Itália], Artkomas de Kaunas [Lituânia] e a

Itália, Brasil, Estados Unidos, Itália, Eslovénia, Reino Unido,

associação dos artistas croatas - HDLU de Zagreb

Alemanha, Turquia, China, Taiwan, Ucrânia, Áustria, Roménia,

[Croácia]. A estes parceiros juntam-se, agora, seis novas

África do Sul, Egito, Hungria, Coreia do Sul e Argentina), além

cidades que, pela sua dinâmica e experiência cultural,

dos 52 artistas de proveniência portuguesa.

se considera serem portadoras de mais-valias para o

A recetividade alcançada a nível nacional e internacional,

conjunto do projeto e da rede de parceiros. São elas,

bem como a elevada qualidade artística das candidaturas

Liverpool [Inglaterra], Rouen e Clermont Ferrand [França],

recebidas, assinala a retoma da Bienal Internacional

Lublin e Katowice [Polónia] e Skopje [Macedónia].

de Cerâmica Artística de Aveiro como um dos grandes

Dentro do projeto, Aveiro será protagonista na

eventos mundiais no campo da cerâmica artística, sendo

coordenação dos diversos seminários para curadores

resultado do esforço municipal em promover este evento,

que se realizam em Aveiro, Génova, Skopje, Rouen e

procurando novas parcerias institucionais e estratégias

Lecce. Na nossa cidade terá ainda lugar um encontro

de comunicação. Também de destacar a aliança que,

internacional, em 2018, e a exposição itinerante de

desde 2015, tem vindo a ser reforçada entre a Bienal

2020, organizada conjuntamente com Génova e Skopje.

e a inovação tecnológica em cerâmica, em estreita

A grande novidade incide a realização de residências

articulação com o cluster da indústria.

artísticas em Aveiro, ao ritmo de uma por ano, bem

Recorde-se que a exposição dos trabalhos selecionados

como das candidaturas para realização de trabalhos de

serão apresentados em exposição no Museu de Aveiro |

street art. Anualmente terá ainda lugar a comemoração

Santa Joana de 28 de outubro a 4 de dezembro.

do Dia Europeu da Criatividade Artística [21 de março].
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DIA MUNDIAL
DA ARTE NOVA
Celebrado no dia 10 de junho, a Câmara Municipal
de Aveiro organizou um conjunto de iniciativas para
assinalar o Dia Mundial da Arte Nova, cuja primeira edição
teve lugar em 2016. O Dia Mundial da Arte Nova resulta
duma ação desenvolvida pelos parceiros da Réseau Art
Nouveau Network, no qual Aveiro é uma das cidades
intervenientes.
O património Arte Nova aveirense reveste-se de
caraterísticas próprias, constituindo uma corrente
individual e única deste movimento artístico europeu,
que tem vindo, cada vez mais, a despertar o interesse
dos visitantes.

EVOCAÇÃO DOS
MÁRTIRES DA
LIBERDADE
No dia 16 de maio a Câmara Municipal de Aveiro
assinalou o Dia dos Mártires da Liberdade, evocando
o 16 de maio de 1828, lembrando os aveirenses que

Para assinalar a data foram depositadas flores junto

EMBAIXADOR DA
NORUEGA RECEÇÃO

obelisco em memória dos Mártires da Liberdade,

O novo Embaixador da Noruega em Portugal, Anders

na Praça Joaquim de Melo Freitas, num momento

Erdal, esteve de visita a Aveiro no passado dia 2 de junho

acompanhado pelo Coral da Vera Cruz de Aveiro.

a convite do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal/

Recorde-se que 16 de maio de 1828 é o dia da revolução

Noruega, tendo sido recebido pelo Presidente da Câmara

organizada pelos liberais contra o absolutismo

Municipal de Aveiro e pelo Deputado Ulisses Pereira na

monárquico instalado por D. Miguel em Portugal. Foi

qualidade de Presidente Grupo Parlamentar.

uma época conturbada, no decorrer da qual foram

Neste encontro discutiu-se a possibilidade de

exaltados ideais de liberdade. No desfecho deste período

aprofundamento dos laços históricos que unem os

assistiu-se à condenação cruel de diversas figuras

dois países e a criação no futuro de uma plataforma de

ilustres de Aveiro, que para sempre residirão no desígnio

trabalho ligada à economia do mar. Empenhado neste

coletivo desta comunidade, séculos depois conhecida

compromisso, o novo embaixador virá a Aveiro para uma

em Portugal pela Capital da Liberdade.

segunda visita em setembro.

sacrificaram a vida por Portugal e ficaram conhecidos
como “Mártires da Liberdade”.
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INAUGURAÇÃO
DO MONUMENTO À
AVIAÇÃO NAVAL
A Câmara Municipal de Aveiro inaugurou, no dia 1
de abril, o novo Monumento à Aviação Naval, na
Rua Clube dos Galitos, (junto ao local do antigo
monumento), integrando as comemorações do 99.º
aniversário do Regimento de Infantaria n.º 10 de
São Jacinto.
A importância histórica, cultural e patrimonial
da presença militar em São Jacinto e da sua
origem na Aviação Naval, bem com a perda do
Monumento à Aviação Naval em circunstâncias
inadmissíveis e por responsabilidade da Câmara
Municipal de Aveiro, ditaram a opção política de
reposição do elemento da Cidade.
O novo Monumento à Aviação Naval foi
realizado pelo Artista Jorge Trindade com a
empresa LARUS – Artigos para Construção
e Equipamentos Lda. e representou um
investimento de aproximadamente 30.000€.

[35]
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público da Empreitada de “Infraestruturas Hidráulicas
do Sistema de Defesa contra cheias e Marés no Rio
Velho e no Rio Novo do Príncipe”, sendo a peça mais
relevante desta obra, conhecida por Ponte-Açude do
Rio Novo do Príncipe.
A obra tem um preço base de 8.537.379€ e um prazo de
execução de 24 meses.
Esta é uma importante obra para a gestão do Rio
Novo do Príncipe, em Cacia, e de todo o Baixo Vouga
Lagunar, tendo como objetivos principais a defesa do
Baixo Vouga contra cheias e marés, além de várias

CONGRESSO DA
REGIÃO DE AVEIRO

vantagens complementares às que motivam a sua
execução, como são a regularização do leito do Rio
Vouga, a garantia de manutenção de uma toalha de
água doce nesta zona baixa do Rio Vouga em época de
baixa pluviosidade com coincidência de marés cheias,

O Parque de Exposições de Aveiro acolheu nos passados

a qualificação das margens do Rio Novo do Príncipe, a

dias 21 e 22 de junho mais uma edição do Congresso

acessibilidade direta da zona de Vilarinho aos campos

da Região de Aveiro, uma organização da Comunidade

do Baixo Vouga (perdida com a queda da ponte de

Intermunicipal da Região de Aveiro, dedicado ao tema

madeira em 2014), entre outras.

“Investir na Região / Descentralizar o País”.
O Congresso foi mais um momento de apresentação,
discussão e debate dos principais assuntos e projetos da
Região de Aveiro, com particular destaque para o processo
de descentralização do País e para os investimentos no
âmbito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020.

ECC 2017
Pelo segundo ano consecutivo a Comunidade
Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro participou no
European Cycling Challenge (ECC 2017), desafio ao
qual também o Município de Aveiro voltou a aderir.

RIO NOVO
DO PRÍNCIPE
CONCURSO

O ECC 2017 decorreu durante o mês de maio período
durante o qual todos os quilómetros pedalados
foram somados para se encontrar um vencedor.
Na edição deste ano a Região de Aveiro conquistou
a 37.ª posição em termos europeus e o 2.º lugar a
nível nacional com um total de aproximadamente

No seguimento do trabalho desenvolvido pela

18.000km percorridos.

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, tendo

Com esta ação pretendeu-se promover o uso

a empresa Consulmar como Projetista, o Conselho

da bicicleta, a aposta na mobilidade regional e

Intermunicipal aprovou o projeto e lançou o concurso

promoção da “Região de Aveiro, Capital da Bicicleta”.

REGIÃO DE AVEIRO
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de visitação e o usufruto pela população e visitantes
externos.
Estão previstas obras de adaptação do percurso
existente para cidadãos com necessidades especiais,
que atravessa a reserva na sua quase totalidade, com
uma extensão de 2,5 km; a construção de um centro
interpretativo; a remodelação do centro de acolhimento
e do edifício da entrada e a beneficiação dos espaços
exteriores da área sul da reserva, que incluirá um auditório

VIA ECOLÓGICA
CICLÁVEL

ao ar livre, elementos fixos de estacionamento e de apoio

Com uma extensão de 48 km, a nova via ecológica

e um prazo de execução de 270 diasperspetivando-se

ciclável desenvolve-se em dois percursos, entre

que a obra possa ter início no mês de setembro.

de bicicletas, mobiliário urbano e uma área de esplanada.
O concurso público foi adjudicado à empresa Toscca Equipamentos de Madeira,Lda, pelo valor de 761.279.67€

Estarreja – Albergaria-a-Velha – Aveiro e Vagos – Mira,
representando um investimento de 909.000€ e um
prazo de execução de 275 dias.
O troço Estarreja-Albergaria-Aveiro, com uma extensão
de 23 km, inicia no Canal de S. Roque, em Aveiro e
termina no Esteiro de Estarreja, passando pelo Cais da
Ribeira de Esgueira, o Cais de Canelas e o Cais de Salreu,
aproveitando caminhos existentes complementados
por novos passadiços de madeira sobrelevados,
privilegiando o contacto com a Ria.
O troço Vagos-Mira terá 25 km de extensão e inicia-se
em Vagos, na ligação do Caminho do Praião aproveita
os caminhos rurais existentes ligando à ciclovia
existente em Mira (que também será requalificada na
presente intervenção).
Complementando

o

investimento

da

empresa

Polis Litoral Ria de Aveiro a Câmara Municipal está
a desenvolver o projeto, em parceria com a EDP
Distribuição, para a ampliação da rede de iluminação
pública no arruamento de acesso ao Cais de Esgueira.

INTERVENÇÃO NA
RESERVA DAS DUNAS
DE SÃO JACINTO
A intervenção de Requalificação dos Espaços de
Usufruto Público da Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto tem como objetivo dotar a área protegida de
estruturas necessárias ao conhecimento e interpretação
do espaço natural, procurando a promoção das ações
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
8 DE MARÇO A 20 JUNHO DE 2017
8. MAR

União das Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração dos
sentidos de trânsito nos dois arruamentos.

Teatro Aveirense - Informação sobre a Atividade em 2016 - O Executivo tomou conhecimento da atividade.

Centro Coordenador de Transportes de Aveiro (CCT) - Projeto de Execução – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução elaborado pela Empresa Pórtico - Gabinete de Engenharia, Lda

AveiroBus - Informação sobre ajustamentos em vigor a 6 de março de 2017 - O Executivo tomou
conhecimento do teor da informação.
PEDUCA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro) - Informação
sobre Adjudicação de Projetos - O Executivo tomou conhecimento da adjudicação dos projetos
“Requalificação do Edifício da Antiga Estação da CP”, “Reabilitação de Edifícios de Habitação Social
no Bairro de Santiago” e “Requalificação da Casa Municipal da Juventude”.
Dissolução da empresa e conclusão do processo de internalização da TEMA - Teatro Municipal
de Aveiro, E.E.M. - Em Liquidação – O Executivo tomou conhecimento da deliberação tomada
pela Comissão Liquidatária da TEMA – Teatro Municipal de Aveiro, EEM – em Liquidação, em 14
de fevereiro de 2017.
Empreitada de Requalificação da Estrada do Esteiro da Medela - Coutada - Protocolo de
Cooperação a celebrar entre os Municípios de Aveiro e Ílhavo – Deliberado, por unanimidade,
aprovar a minuta do Protocolo.
Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro - Fase
Instrutória: submissão do projeto de regulamento a consulta pública - Deliberado, por unanimidade,
submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, o projeto de Regulamento Municipal das
Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro.
2.ª e 3.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento da alteração orçamental.
Minuta do Protocolo de cedência da parcela n.º 10, do cadastro necessário à execução do novo
arruamento do PPPZIC, por Revogação do Protocolo assinado a 31/10/2016 – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o valor da indemnização a liquidar pela demolição do anexo/construção, no
montante de 1.575,00€, revogar o protocolo assinado a 31/10/2016 e aprovar a nova minuta de Protocolo.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 13/16 para adjudicação da “Prestação de Serviços de
Vigilância e Segurança no Museu de Aveiro” – Deliberado, por maioria, autorizar a renovação do
contrato n.º 19/2016.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 09/16 para adjudicação da “Prestação de Serviços, na
Modalidade de Avença, de Gestor e Programador Cultural” – Deliberado, por maioria, ratificar o
despacho do Sr. Presidente que determinou a emissão de parecer prévio vinculativo e autorizou a
renovação da “Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, de Gestor e Programador Cultural”.
Doação - Museu da Cidade - Proposta n.º 1/2017 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação
efetuada pela Comissão de Festas de S. Gonçalinho / Mordomia 2016-2017.
Doação - Museu da Cidade - Proposta n.º 2/2017 e n.º 7/2017 – Deliberado, por unanimidade, aceitar
a doação efetuada pelo Sr. António Reis e pelo artista plástico António Neves.

Atribuição de Topónimo, na Freguesia de Eixo e Eirol - Deliberado, por unanimidade, denominar “Beco
da Rua dos Aidos” o arruamento sem saída, com início na Rua dos Aidos, da Freguesia de Eixo e Eirol.
Processo de Obras n.º 715/1990 - Cármen Martins Louro e outros - Auto de Vistoria e “Memorial
a Eça de Queirós - Casa do Avô e Monumento em Verdemilho” - informação – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o Auto de Vistoria e proceder à demolição da parte do edifício em risco,
cumprindo o Estudo Urbanístico em vigor.

29. MAR

Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e
Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação, de 2016, da Câmara Municipal de Aveiro –
Deliberado, por maioria, aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação.
AVEIRO-EXPO - Parque de Exposições, E.M. - Relatório e Contas 2016 - Deliberado, por maioria,
ratificar o voto favorável do representante do Município ao Relatório e Contas, relativo ao ano
de 2016, na Assembleia Geral da empresa, bem como remeter o referido Relatório e Contas à
Assembleia Municipal para apreciação.
MOVEAVEIRO - Empresa Municipal de Mobilidade, E.E.M. - Em liquidação - Relatório de Gestão e
Contas 2016 – Deliberado, por maioria, aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação.
MOVEAVEIRO - Empresa Municipal de Mobilidade, E.E.M. - Em liquidação - Proposta de
Prorrogação do Prazo de Liquidação – Deliberado, por maioria, aprovar a prorrogação do prazo
estipulado para a liquidação da “MOVEAVEIRO, EEM”, pelo período de doze meses, com efeitos
reportados ao dia seguinte ao términus do prazo da liquidação (ou seja, a 21.04.2018).
TEMA - Teatro Municipal de Aveiro, E.E.M. - Em liquidação - Relatório de Gestão e Contas 2016 –
Deliberado, por maioria, aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação.
EMA - Estádio Municipal de Aveiro, E.E.M. - Em liquidação - Relatório de Gestão e Contas 2016 –
Deliberado, por maioria, aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação.
Equilibrio de Contas 2016 - II Antecipação: EMA - Estádio Municipal de Aveiro, E.E.M. - Em
liquidação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente autorizou a
realização, por antecipação, do Equilíbrio de Contas da empresa respeitante ao Exercício de 2016,
no montante de 56.000,00 €.

Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara
Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com
“Cooperativa Editorial Caldense, CRL” e “Sana Editora”.

Deliberação da Comissão Liquidatária da EMA - Estádio Municipal de Aveiro E.E.M. - Em
liquidação – O Executivo tomou conhecimento da deliberação da Comissão Liquidatária relativa
aos procedimentos em curso e deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal anular o
procedimento concursal para ocupação do posto de trabalho, aberto por deliberação da Assembleia
Municipal datada de 15/10/2015.

Regulamento dos Equipamentos Museológicos de Aveiro – Aprovação – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento dos Equipamentos Museológicos de Aveiro, e
remetê-la à Assembleia Municipal de Aveiro para aprovação.

Plano de Saneamento Financeiro - 15.º Relatório Semestral de Acompanhamento da Execução Período compreendido entre 18 de novembro 2015 e 17 de maio de 2016 - Deliberado, por maioria,
aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação.

Adenda aos Contratos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal de
Aveiro e as Juntas de Freguesia do Concelho, para o ano letivo de 2016/2017 – Deliberado, por
unanimidade, aprovar as minutas das Adendas aos Contratos de Delegação de Competências
celebrados entre a Câmara Municipal de Aveiro e as Freguesias de Aradas, Cacia, Esgueira, Santa
Joana, Oliveirinha, São Bernardo, São Jacinto, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, Freguesia
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz e Freguesia de Eixo e Eirol.

Plano de Saneamento Financeiro - 16.º Relatório Semestral de Acompanhamento da Execução
- Período compreendido entre 18 de maio e 31 de dezembro de 2016 - Deliberado, por maioria,
aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação.

Acordo de Cooperação Técnica para a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola
Básica n.º 2 de São Bernardo – O Executivo tomou conhecimento do Acordo de Cooperação Técnica,
celebrado em 13 de fevereiro de 2017, entre o Ministério da Educação e o Município de Aveiro.

Agrupamento de Escolas de Aveiro - Projeto Erasmus + – O Executivo tomou conhecimento do
agradecimento do Agrupamento de Escolas de Aveiro, relativo à colaboração e disponibilidade, no
âmbito do Projeto Erasmus + - Scholl in Motion.

Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de Esgueira –
Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta.

Apoio a Associações por cedência de transporte, no ano de 2016 – O Executivo tomou
conhecimento dos apoios.

Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e a Associação Académica da Universidade
de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração e Cedência
de Instalações Desportivas da Escola Básica de Santiago (ginásio).

PEDUCA - Informação sobre adjudicação de projetos – O Executivo tomou conhecimento
do processo de adjudicação da “Qualificação da Rua da Pêga”, adjudicado a MPT - Mobilidade e
Planeamento do Território, Lda..

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e a Associação
Desportiva de Taboeira – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-Programa, de
forma a regularizar o pagamento do Projeto do Complexo Desportivo da Taboeira.
Mudança de titularidade do contrato de arrendamento apoiado de habitação social sita no Bloco
6 - 1.º C, na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 3/2017 – Deliberado, por unanimidade, autorizar
a alteração da titularidade, adequação do cálculo da renda e celebração do respetivo contrato de
arrendamento apoiado.

Lançamento de Concurso Público da Obra da Ponte-Açude do Rio Novo do Príncipe, em Cacia –
Informação – O Executivo tomou conhecimento.

Alteração de agregado familiar residente na Rua Nova, Urbanização de Santiago, Bloco 33, 3.º A,
União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 7/2017 – Deliberado, por unanimidade,
autorizar a atualização.
Alteração de agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 3, 3.º F,
União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 8/2017 – Deliberado, por unanimidade,
autorizar a atualização.
Alteração na composição de agregado familiar, titular de contrato de arrendamento apoiado
da habitação social sita na Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 33, 3.º C - Proposta n.º
13/2017 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração.
Alteração da composição de agregado familiar, titular de contrato de arrendamento apoiado
da habitação social sita na Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 29, 2.º C - Proposta n.º
17/2017 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização e integração de novo elemento.
Atribuição de apoios económicos, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Deliberado, por
unanimidade, autorizar a atribuição de apoios económicos no valor total de 561,76€.
Cessação de contrato de arrendamento apoiado por resolução, relativo a habitação sita na
Urbanização de São Jacinto, Avenida Riamar, casa 17 - Freguesia de S. Jacinto - Proposta n.º
16/2017 – Deliberado, por unanimidade, instruir o procedimento de cessação, por resolução pelo
senhorio, do contrato de arrendamento apoiado.
Revogação da Deliberação RC de 30/03/2016, referente a despejo de habitação sita na
Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 17 - 1.º A - U F Glória e Vera Cruz - Proposta n.º
15/2017 – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em 30/03/2016, e manter
o contrato de arrendamento.
Edifício do Convento das Carmelitas - Libertação de cauções de 4.º ano – O Executivo tomou
conhecimento do despacho do Sr. Presidente, datado de 28 de setembro de 2016.
Ampliação do 1.º Ciclo da EB2,3 de São Bernardo - Aceitação de erros e omissões – Deliberado,
por unanimidade, aprovar os erros e omissões propostos pela equipa projetista e a prorrogação do
prazo de entrega de propostas.
“Conservação de Acessos Locais” - Aprovação do projeto e abertura de procedimento por Concurso
Público – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e a abertura de procedimento
por Concurso Público no valor total de 340.247,63 € + IVA.
Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo João Afonso de Aveiro - Aprovação da
adjudicação do procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o
procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “PEMI - Construção e Engenharia, Lda.”,
pelo preço contratual de 1.098.178,17€ + IVA.
“Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima” - adjudicação do procedimento
por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao único concorrente
admitido “Savecol – Sociedade Aveirense de Construções Civis, Lda.”, pelo preço contratual de
1.474.538,64€ + IVA.
Alteração de sentido de trânsito na Rua Freguesia de Glória e um troço da Rua das Pombas, na

Monumento à Aviação Naval - Execução e Inauguração – O Executivo tomou conhecimento da
execução e da inauguração do Monumento.

Lançamento de Concurso Público da Obra do Centro Coordenador de Transportes de Aveiro –
Informação – O Executivo tomou conhecimento do lançamento do concurso.
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Aveiro e a
Freguesia de São Bernardo - Alteração da execução da obra de pavimentação/requalificação na
Rua Alexandre Nunes Coelho pela Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, ambas na Freguesia de São
Bernardo – Deliberado, por unanimidade, celebrar Contrato Interadministrativo entre o Município de
Aveiro e a Freguesia de São Bernardo.
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Aveiro e a
Freguesia de Cacia - Autorização da execução da obra de pavimentação no Largo Manuel Mateus
Ventura/Rua Ecos de Cacia, na Freguesia de Cacia – Deliberado, por unanimidade, celebrar Contrato
Interadministrativo entre o Município de Aveiro e a Freguesia de Cacia.
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Aveiro e a
Freguesia de Esgueira - Autorização de pagamento da prestação de serviços de limpeza na Vala
Hidráulica de Tabueira – Deliberado, por unanimidade, celebrar Contrato Interadministrativo entre o
Município de Aveiro e a Freguesia de Esgueira.
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Aveiro e a Freguesia
de Esgueira - Autorização para execução da obra de pavimentação com aplicação de camada de
desgaste em arruamentos e estacionamentos na Freguesia de Esgueira – Deliberado, por unanimidade,
celebrar Contrato Interadministrativo entre o Município de Aveiro e a Freguesia de Esgueira.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz Transportes escolares pagos e efetuados pela Junta de Freguesia de Requeixo em 2010 e 2011 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora
de Fátima e Nariz, no valor de 2.034,00€ e remeter a proposta de atribuição do referido subsídio à
Assembleia Municipal para apreciação e votação.
Terrenos da “Família Ramos” – Deliberado, por maioria, a aquisição de um conjunto de parcelas de
terreno da “Família Ramos”, tendo em vista a formalização do processo administrativo e a criação
das condições legais para o pagamento de um conjunto de terrenos nos quais foram construídos
arruamentos e equipamentos municipais e da administração central. Os processos reportam-se a
1988 (há 29 anos, os mais velhos) e a 2004 (há 13 anos, os mais novos). O valor total das aquisições
destes terrenos é de 1.620.000€, a serem pagos pela CMA com 930.000€ em dinheiro, mais alguns
terrenos por permuta. Os terrenos em causa foram utilizados pela CMA para construir o Parque de
Feiras e Exposições de Aveiro, e as Avenidas de Bourges e Dr. Francisco Sá Carneiro, e ainda o Centro
de Saúde de Aveiro e a Escola Básica 2º e 3º Ciclo de São Bernardo.
Câmara Municipal de Aveiro viabiliza Plano de Insolvência do SC Beira-Mar – Informação – O
Executivo tomou conhecimento da aprovação do Plano.
Processo n.º 2015/26/A8/616 - Pronúncia sobre o ofício remetido pela Inspeção-Geral de
Finanças no âmbito da aplicação da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto - Dissolução Obrigatória
da AveiroExpo-Parque de Exposições, EM (também designada AveiroExpo) e proposta para
dissolução da empresa, em cumprimento de obrigação Legal – Deliberado, por unanimidade, definir
a estratégia de acordo com o proposto na informação n.º 20/DAJ/DAG/2017.
Ação Administrativa Comum - Gabimarão - Construções S.A. – O Executivo tomou conhecimento
do teor da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que absolveu o réu
Município de Aveiro.
4.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento da alteração orçamental.
1.ª Revisão Orçamental – Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal,

boletim municipal aveiro
após devida aprovação das contas de 2016.
Procedimento por Ajuste Direto n.º 35/15, para adjudicação da “Aquisição de Serviços de
Manutenção e Revisão de Meios de Alarme, Deteção e Combate a Incêndios, e de Detecção de
Monóxido de Carbono” – Deliberado, por unanimidade, autorizar a execução dos serviços a mais, na
importância de 956,00€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público n.º 02/17, para adjudicação da “Hasta Pública, por Licitação
Verbal, para Alienação de Sucata durante o ano 2017” – O Executivo tomou conhecimento do teor
da ata da alienação.
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unanimidade, autorizar a alteração da titularidade do contrato de arrendamento apoiado e a respetiva
atualização do agregado familiar.
“Qualificação da Ponte de São João” - Abertura de Concurso Público Urgente – Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução, anexo à informação n.º 44/DAEO/OM/2017, relativo à
empreitada “Qualificação da Ponte de São João”, subscrito pelo Eng.º Rui Maia, da firma CONDURlL
- Engenharia SA; autorizar a abertura de procedimento por concurso público urgente, pelo valor de
603.000,00 € + IVA.

Procedimento por Concurso Público n.º 03/17, para adjudicação da “Hasta Pública, por Licitação
Verbal, para Alienação de Material Lenhoso” – O Executivo tomou conhecimento do teor da ata da
alienação.

“Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de Aradas” - Aprovação do projeto de execução e
proposta de abertura de procedimento por concurso público – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, anexo à informação n.º 46/DAEO/OM/2017, relativo à empreitada
“Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de Aradas”; autorizar a abertura de procedimento por
concurso público, pelo valor de 209.430,20€, com um prazo de execução previsto de 6 meses.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 19/17, para “Prestação de Serviços para Elaboração do
Estudo de Intervenção de Estabilização de Taludes e Estruturas de Suporte na Rua Padre Arménio
Alves da Costa Júnior/Rua Jaime Moniz” – O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr.
Presidente que, após Procedimento por Ajuste Direto n.º 15/17, adjudicou ao único concorrente
convidado Universidade de Aveiro, a execução do contrato de Prestação de Serviços, pelo valor total
de 24.500,00 € (vinte e quatro mil e quinhentos euros), acrescido de I.V.A.

“Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de S. Jacinto” - Aprovação do Projeto de Execução
e Proposta de abertura de procedimento por concurso público – Deliberado, por unanimidade,
aprovar o Projeto de execução, anexo à informação n.º 47/DAEO/OM/2017, referente à empreitada
“Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de S. Jacinto”, realizado pela equipa técnica da Divisão
de Planeamento e Projetos; autorizar a abertura de procedimento por concurso público, pelo valor de
134.209,70 € + IVA, com prazo de execução previsto de 5 meses.

Programa de Educação para o Empreendedorismo – Deliberado, por unanimidade, aprovar as
Normas de Participação do Concurso “A Tua ideia Conta”, a ser implementado em estreita parceria
com o CLDS 3G; aprovar das Normas de Participação do Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação”
a ser implementado pelo Município de Aveiro.

Processo de Obras n.º 282/2006 - Paulo Jorge de Almeida Silva – Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do alvará e indeferir o requerimento de novo licenciamento.

Incubadora do Município de Aveiro - Tabela de Preços para 2017 – Deliberado, por unanimidade,
aprovar a Tabela de Preços a praticar na Incubadora do Município no ano de 2017.

Comemorações do 99.º aniversário do Regimento de Infantaria N.º 10 – Agradecimento - O
Executivo tomou conhecimento do agradecimento pela colaboração da Câmara Municipal por
ocasião das celebrações do 99.º aniversário da presença militar em São Jacinto (Aveiro).

Incubadora do Município de Aveiro - Protocolos de Parceria – Deliberado, por unanimidade, aprovar
as Minutas de Protocolos a estabelecer com as seguintes entidades: Altice Labs, Nokia, Instituto de
Telecomunicações e INOVARIA.

Reunião da Assembleia Geral da Associação Rota da Bairrada - O Executivo tomou conhecimento do
relatório de contas do ano de 2016 da Associação Rota da Bairrada.

Atribuição de apoios económicos, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias – Deliberado, por
unanimidade, atribuir apoios económicos, no valor total de 561,76€, a serem pagos em duas tranches
de 280,88€, tendo em consideração toda a informação recolhida e a respetiva fundamentação.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/16, para “Ampliação do 1.º Ciclo da EB23 de S.
Bernardo” – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a 2.ª
prorrogação do prazo para a entrega das propostas até às 17h do dia 22 de março de 2017.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/01/17, para “Recuperação de Habitações Sociais
- Urbanização de Santiago” – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente
que, de acordo com a proposta formulada na Ata n.º II - Relatório Final elaborado pelo Júri do
procedimento, adjudicou a empreitada ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Xavieres, Lda.”,
pelo preço contratual de 312.000,00€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/17, para “Requalificação do Parque Urbano de
Santiago” – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que, de acordo com
a proposta formulada na Ata n.º II - Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, adjudicou a
empreitada ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Henriques Fernandes & Neto, S.A”, pelo preço
contratual de 284.852,67€ + IVA.
Intenção de restrição de horário de funcionamento do estabelecimento “GUEST HOUSE”,
localizado no Largo da Praça do Peixe n.ºs 26 e 27, Glória Vera Cruz, 3810-184 Aveiro – Deliberado,
por unanimidade, a intenção de restrição de horário de funcionamento do estabelecimento GUEST
HOUSE para as 02h00, todos os dias, por um período de 60 dias consecutivos.
Efetivação de medidas, após audiência dos interessados no âmbito das ações de monotorização
e fiscalização do ruído proveniente do estabelecimento “Santos da Praça”, localizado no Largo da
Praça do Peixe n.ºs 3 e 4, UF Glória e Vera Cruz, 3800-243 Aveiro – Deliberado, por unanimidade,
a efetivação da redução temporária do horário de funcionamento do estabelecimento “SANTOS da
PRAÇA” todos os dias, com encerramento às 02H00, por um período de 60 dias consecutivos, data a
contar após notificação pela Câmara Municipal ao gerente do estabelecimento.
Intenção de restrição de horário de funcionamento do estabelecimento “D-Bar”, localizado na
travessa do Rossio n.º 15-17, Glória e Vera Cruz, 3800-209 Aveiro – Deliberado, por unanimidade, a
intenção de reduzir temporariamente o horário de funcionamento do estabelecimento comercial até
às 02H00, todos os dias, por um período de 60 dias consecutivos.
Concurso Público de Conceção para a “Requalificação do Largo do Rossio e Praça General
Humberto Delgado - Aveiro” – PEDUCA – Deliberado, por unanimidade, abrir Concurso Público de
Conceção para a “Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado – Aveiro”.
Declaração da alteração por adaptação ao PDM: Transposição das normas do Plano de Ordenamento
da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto para o Plano Diretor Municipal – Deliberado, por
unanimidade, declarar a aprovação da alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal, para se
conformar com o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto.
Processo de Obras n.º 115/1954 - Carpintaria Miguel Batista, Lda. – O Executivo tomou
conhecimento do pedido de licenciamento de edificação - reabilitação e ampliação de imóvel para
instalação de empreendimento turístico (hotel 4 estrelas) sito na Rua José Estevão, n.º 50, em Aveiro.

19. ABR

Procedimento por Ajuste Direto n.º 39/17 para “Prestação de Serviços de Fiscalização e
Coordenação de Segurança das Empreitadas «Requalificação da Escola EB2/3 João Afonso de
Aveiro» e «Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima» “ - Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que revogou as deliberações de Câmara tomadas
na reunião de 25/01/2017, atinentes às propostas de deliberação n.º 04/2017 e 05/2017.
Alienação de espaço comercial, sito na Rua Clube dos Galitos, n.º 2 da União das Freguesia de
Glória e Vera Cruz - Deliberado, por unanimidade, alienar, por hasta pública, o imóvel sito na Rua Clube
dos Galitos, n.º 2, inscrito na Matriz Urbana n.º 1753 da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz.
Apuramento de Fundos Disponíveis - Reportado a janeiro 2017 - Aumento Temporário de
Fundos - Deliberado, por unanimidade, autorizar o aumento temporário dos Fundos Disponíveis
no montante de 15.073.890€, correspondente ao somatório do 3.° e 4.° Desembolsos do Contrato
de Empréstimo de Assistência Financeira previstos para o ano de 2017, nos meses de agosto e
novembro, salvaguardando-se assim a existência de fundos disponíveis para os períodos de janeiro
e subsequentes.
Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação” – Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização
das transferências dos montantes previstos na Proposta n.º 4/2017, no valor total de 4.010,27€.
Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 26/2017
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de 561,76€, a ser pago em
duas prestações de 280,88€.
Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 27/2017 Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio económico no valor de 280,88€.
Procedimento por Concurso Público - “Requalificação da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo João
Afonso de Aveiro” - alteração de subempreiteiro - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente que autorizou a aceitação do subempreiteiro, Electro- Instaladora da Lixa Lda., e o
avanço para a fase seguinte de contratação da empresa PEMI.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/16 para “Ampliação do 1.º Ciclo da EB23 de S.
Bernardo” – adjudicação - Deliberado, por unanimidade, adjudicar ao concorrente ordenado em
primeiro lugar “Construções Tinoco Gomes, Lda.”, pelo preço contratual de 708.339,77€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/11/16 para “Construção da Rotunda da Junqueira
- Interceção com EX EN109, em Cacia” - trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que concordou com a proposta
de trabalhos a mais, que ascende a 1.333,50€, correspondendo a 0,74% do valor da adjudicação, com
a proposta de trabalhos de erros e omissões, que ascende a 750,00€, correspondendo a 0,42% do
valor da adjudicação.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/03/17 para “Conservação de Acessos Locais” - erros
e omissões - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que aceitou a lista
com os “Erros e Omissões”, proposta pela equipa projetista, sem alteração do “Preço Base”.
“Requalificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian e Requalificação Paisagística no Bairro da Bela
Vista” - abertura de procedimento - Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e
aprovar a abertura de procedimento por Concurso Público no valor total de 96.707,00€ + IVA.

Processo de Obras n.º 172/1967 - Maria Isabel dos Santos Monteiro Viera de Barros – Deliberado,
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que determinou a notificação para ordenar a
demolição parcial e imediata do restante da edificação sita na Rua Combatentes da Grande Guerra
n.º 19, das Freguesia de Glória e Vera Cruz.

“Remodelação da Unidade de Saúde de Oliveirinha” - abertura de procedimento - Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução, aprovar a abertura de procedimento por Concurso
Público, pelo valor de 165.064,20€ + IVA, com um prazo de execução previsto de 5 meses.

Processo de Obras n.º 223/1993 - Maria Isabel dos Santos Monteiro Vieira de Barros - Cabeça
de Casa – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que determinou a
notificação para ordenar a demolição total e imediata da edificação sita na Rua Batalhão Caçadores
10, n.ºs 36,38,40 e 42, das Freguesias de Glória e Vera Cruz, por razões de salvaguarda da segurança
e salubridade no local.

“Quinta do Cruzeiro e Rua Luís de Camões - Obras de Requalificação” - abertura de procedimento
- Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas de protocolo para cedência a domínio público de
parcela de terreno na Rua Luís de Camões; aprovar o projeto de execução; aprovar a abertura de
procedimento por Concurso Público, pelo valor de 151.016,21€ + IVA, com um prazo de execução
previsto de 4 meses.

Processo de Obras n.º 374/2006 - Construções Mirense, Lda. – Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade da licença de obras n.º 37/2010 e conceder licença especial para conclusão
de obras inacabadas pelo prazo de 1 ano.

“Reabilitação da Cobertura dos Museus Municipais” - abertura de procedimento - Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução, de acordo com a Informação técnica; aprovar a abertura
de procedimento por Concurso Público no valor total de 141.374,96 € + IVA.

Processo de Obras n.º 212/2008 - Carlos Valente & Filhos - Construção e Reparação de Edifícios,
Lda. – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de obras n.º 36/2010 e
conceder licença especial para conclusão de obras inacabadas pelo prazo de 1 ano.

Processo de Obras n.º 634/2001 - Hilário Nunes Fardilha - Deliberado, por unanimidade, declarar a
caducidade da licença da obra e conceder nova licença especial para conclusão de obras inacabadas
pelo prazo de 1 ano.

5.ABR

5. A
Águas da Região de Aveiro, S.A. (ADRA) - Assembleia Geral - O Executivo tomou conhecimento dos
assuntos tratados na Assembleia Geral.
Reprogramação do Portugal 2020 - Proposta da ANMP ao Governo - O Executivo tomou
conhecimento da proposta de reprogramação do Portugal 2020 que a Associação Nacional de
Municípios Portugueses elaborou e entregou ao Governo.
Pacote de Descentralização - Proposta de Lei e Processo - O Executivo tomou conhecimento da
Proposta de Lei da Descentralização e do ponto de situação do processo do denominado “Pacote
da Descentralização”.
Canil Intermunicipal e gestão de animais abandonados no espaço público - O Executivo tomou
conhecimento informação intitulada “Canil Intermunicipal e gestão de animais abandonados no
espaço público”, datada de 3 de abril de 2017.

Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro - ratificação
de despacho – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que indicou que
os interessados pudessem apresentar os seus contributos para o projeto de revisão do Regulamento
Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro no prazo de 10 dias a partir
da data de publicitação.
Regulamento Municipal das Habitações Sociais Propriedade do Município de Aveiro - inexistência
de contributos na fase “Início do Procedimento” e nota justificativa - O Executivo tomou
conhecimento da inexistência de contributos na fase “Início do Procedimento”, e deliberou, por
unanimidade, aprovar a nota justificativa, bem como promover a publicação, na 2.ª Série do Diário da
República e no sítio institucional da Câmara, do Projeto de Regulamento, submetendo-o a consulta
pública pelo prazo de 30 dias.
5.ª Alteração Orçamental 2017 - O Executivo tomou conhecimento da alteração orçamental.
Banda Amizade - Emissão de Parecer no âmbito do Pedido de Declaração de Utilidade Pública - O
Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao pedido de
Declaração de Utilidade Pública.
Alteração na composição de agregado familiar, titular de contrato de arrendamento apoiado,
residente na habitação social n.º 24, sita na Avenida Ria Mar, São Jacinto – Deliberado, por

Processo de Obras n.º 330/2007 - Comil - Comércio de Imóveis, Lda. - 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 448/2007 - Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença e conceder licença especial para
conclusão de obras inacabadas pelo prazo de 1 ano.

10. MAI

Distinções Honoríficas 2017 - Deliberado, por escrutínio secreto, por maioria, atribuir a Medalha
de Mérito Municipal em Ouro ao Prof. Manuel Assunção, e deliberado, por unanimidade, atribuir a
Medalha de Mérito Municipal em Prata à Renault CACIA e a Medalha de Mérito Municipal em Cobre
a Norberto Correia e proceder à entrega das Distinções Honoríficas na Sessão Solene do Feriado
Municipal de 12 de maio de 2017.
Comissão de Análise às Candidaturas apresentadas no âmbito do Programa Municipal de Apoio às
Associações - Deliberado, por unanimidade, designar, nos termos do previsto no n.º1 do artigo 19.º
do Regulamento Municipal de Apoio às Associações (RMAA) em função da tipologia das entidades.
Reunião da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Matadouros da Beira Litoral, S.A. - O Executivo
tomou conhecimento do relatório de contas de 2016, da certificação legal das contas, relatório e parecer
do conselho fiscal e das demonstrações financeiras da sociedade Matadouros da Beira Litoral, S.A.
Incubadora do Município de Aveiro - Protocolo de Parceria com NOKIA - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho do Sr. Presidente que aprovou a minuta do “Protocolo de Cooperação no âmbito do Pólo
de Incubação do Município de Aveiro” a celebrar com a NOKIA SOLUTIONS and NETWORKS PORTUGAL, S.A
Contratos de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da Câmara
Municipal de Aveiro - Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de consignação com Manuel
Carvalho Santiago Belacqua.
Concurso Aveiro Jovem Criador 2017 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento do concurso.
Ação Social Escolar - Orientações de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família para o
ano letivo de 2017/2018 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o conjunto de orientações de
funcionamento dos Serviços de Apoio à Família, para o ano letivo de 2017/2018.
Transportes Escolares - Orientações de Funcionamento dos Transportes Escolares para o

ano letivo de 2017/2018 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o conjunto de orientações de
funcionamento dos Transportes Escolares, para o ano letivo de 2017/2018.
Tabela de Preços do CARSURF de S. Jacinto - Deliberado, por unanimidade, aprovar a tabela de
preços a praticar no Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto.
Rede Social - Plano de Ação 2017 - O Executivo tomou conhecimento do Plano de Ação para 2017.

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o documento de Prestação de Contas Consolidadas referente
ao exercício de 2016, e ainda a sua submissão a apreciação e votação da Assembleia Municipal
conforme disposto na alínea I) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
Alienação de Lote Industrial Urbano - Lote n.º 2, Zona Industrial de Nariz - sito na Rua Direita da
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhores de Fátima e Nariz - Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 28/2017 Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 400,00€.

Concurso “A Tua Ideia Conta” - Atribuição de prémio - Deliberado, por unanimidade, proceder ao
pagamento do prémio, no valor de 250,00€, aos jovens responsáveis pelo projeto vencedor do
concurso “A Tua Ideia Conta”.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 30/2017 Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 192,79€.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 37/2017 - Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico ao munícipe, no valor total de 280,88€.

Revogação da deliberação de 3 de fevereiro de 2016 - Habitação sita na Urbanização de Taboeira Proposta n.º 29/2017 - Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em 3 de fevereiro
de 2016, referente a um despejo na Urbanização de Taboeira, na Freguesia de Esgueira e manter o
contrato de arrendamento.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 39/2017 - Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.

Anulação da transferência para uma habitação sita na Urbanização de Santiago - Proposta n.º
31/2017 - Deliberado, por unanimidade, anular a deliberação tomada em 15 de abril de 2015 onde
foi aprovada transferência de um agregado familiar para a Urbanização de Santiago, uma vez que o
agregado familiar já não possui contrato de arrendamento apoiado válido com esta Autarquia.
Loja 11 do Mercado Municipal Manuel Firmino - Filipe José da Cunha Moreira de Sousa Deliberação da Reunião de Câmara de 28/09/2016 – Retificação - Deliberado, por unanimidade,
retificar a deliberação de Câmara datada de 28 de setembro de 2016.
Loja 8 do Mercado Municipal Manuel Firmino - António Martins da Rocha & Irmãos, Lda. Caducidade do Direito de Ocupação - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do direito
de ocupação titulado pelo Alvará de Licença n.º 1131/1970, referente à loja 8 do Mercado Municipal
Manuel Firmino.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/03/17 para “Qualificação da Ponte de São João” Adjudicação do Concurso Público Urgente - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente que adjudicou a empreitada de “Qualificação da Ponte de São João”, ao concorrente
Geonorte - Geotecnia e Fundações Especiais, Lda.”, pelo preço contratual de 602.186,59€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/03/17 para “Conservação de Acessos Locais” –
Adjudicação - Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em
primeiro lugar “Manuel Francisco de Almeida, S.A”, pelo preço contratual de 311.961,59€ + IVA, a
executar no prazo de 4 meses.
Processo de Obras n.º 663/1989 - José Varela Ferreira, Lda. - Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade do alvará de loteamento n.º 1/2006, alterado pelos alvarás n.º 5/2006 e 12/2008,
aprovar a nova planta de síntese do loteamento, elaborada pelos serviços técnicos da autarquia,
nos termos do artigo 84.º do RJUE, proceder à cassação do alvará e comunicar a caducidade à
Conservatória do Registo Predial para efeitos de anotação à descrição, constando ainda nesta
comunicação a intenção da CMA em proceder à conclusão das obras de urbanização, bem como a
identificação das áreas cedidas a domínio público indispensáveis aos lotes.
Processo de Obras n.º 137/2010 - Estialiving - Residência de Aveiro, SA - Deliberado, por
unanimidade, aprovar a avaliação e proceder à aprovação do valor da compensação pelo excesso
da área de construção.

Feira das Velharias - Dever de Assiduidade - Extinção do direito de Ocupação - Deliberado, por
unanimidade, aprovar a extinção do direito de ocupação do lugar n.º 282 da Feira das Velharias.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/16 - “Ampliação do 1.º Ciclo da EB2,3 de São
Bernardo” - Alteração do Subempreiteiro - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Sr. Presidente que autorizou a substituição do subempreiteiro Pedro Moreira Companhia, Lda. pelo
subempreiteiro Helder Liana e Susana – Telecomunicações Eletricidade e AVAC, Lda., solicitada pela
Construções Tinoco Gomes, Lda.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/05/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde Familiar
de Aradas” – Adjudicação - Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente
ordenado em primeiro lugar “PEMI - Construção e Engenharia, Lda.”, pelo preço contratual de
193.882,10€ +IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde
Familiar de S. Jacinto” – Adjudicação - Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao
concorrente ordenado em primeiro lugar “Jobipiso – Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”, pelo
preço contratual de 107.999,99€ + IVA.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/08/17 - “Requalificação do Jardim do Bairro da
Gulbenkian e Requalificação Paisagística no Bairro da Bela Vista” - Erros e Omissões - Novo Prazo
para entrega de propostas - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que
autorizou o novo prazo para a entrega das propostas para o dia 29 de maio de 2017.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/12/17 - “Reabilitação da Rua da Maritona e
Rua Conselheiro Arnaldo Vidal em Oliveirinha” - Abertura de Procedimento - Deliberado, por
unanimidade, aprovar o projeto de execução e aprovar a abertura de procedimento por Concurso
Público no valor total de 348.000,00€ + IVA.
Processo de Obras n.º 267/2007 - Estimativa Vanguarda, S.A. - Deliberado, por unanimidade,
nos termos do artigo 37.º do Regulamento do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro, propor
à Assembleia Municipal que aprove reconhecer a operação urbanística cujo licenciamento decorre
sob o processo de obras n.º 267/2007, destinado à construção de um Hospital Privado, de relevante
interesse económico e social e admitir a construção de mais um piso, considerando que esta
construção não cria nenhuma das condições de incompatibilidade definidas no n.º 2 do artigo 10.º
do referido Regulamento.

24. MAI

Processo de Obras n.º 56/2009 - Florinhas do Vouga - Instituição Particular de Solidariedade
Social - O Executivo tomou conhecimento da cessação da Concessão do Domínio Público.

PEDUCA - Informação sobre Adjudicação de Projetos – O Executivo tomou conhecimento
dos processos de adjudicação dos projetos “Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho”,
“Requalificação do Núcleo Central de Esgueira” e “Trajeto Ciclável entre a Universidade de Aveiro e
Estação da CP, passando pelo Centro de Congressos de Aveiro”.

Processo de Obras n.º 90/2011 - Construções Venezuela, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
aprovar a intenção de declarar a caducidade do procedimento.

Projetos de Qualificação de Estradas – Informação – O Executivo tomou conhecimento dos
processos de adjudicação dos projetos “Estrada de São Bernardo e Rua Direita de Verba” e “Rua
Direita da Quinta do Picado e Ligação Eixo-Aveiro (ex-EN230)”.
Relatório e Contas 2016 da PDA – Parque Desportivo de Aveiro, S.A. – O Executivo tomou
conhecimento do relatório e contas.
Resolução Fundamentada, datada de 10 de maio de 2017 – Ratificação – Deliberado, por
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.
Atribuição de Topónimo na Freguesia de Esgueira - “Praceta das Cascorras” – Deliberado, por
unanimidade, aprovar a designação de “Praceta das Cascorras” para o arruamento sem saída que
tem início na “Travessa das Cascorras”, na freguesia de Esgueira.
Escola de Música da Quinta do Picado - Emissão de Parecer no âmbito do Pedido de Declaração de
Utilidade Pública – O Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir Parecer
Favorável ao pedido de Declaração de Utilidade Pública.
“Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico e Componente de Apoio à Família (Refeições e Prolongamento de Horário) nos Jardins de
Infância do Concelho de Aveiro” - Renovação para o ano letivo 2017/2018, adjudicado no âmbito
do Concurso Público Internacional n.º 5/2015 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a renovação
da “Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições nas Escolas do 1.2 Ciclo do Ensino
Básico e Componente de Apoio à Família (Refeições e Prolongamento de Horário) nos Jardins-deInfância do Concelho de Aveiro”, para o ano letivo de 2017/2018, adjudicado no âmbito do Concurso
Público Internacional n.º 05/2015 e do contrato n.º 150/2015, com a GERTAL - Companhia Geral de
Restaurantes e Alimentação S.A., pelo preço contratual de 1.047.547,80€ + IVA, com início a 01 de
setembro de 2017.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 32/2017 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 561,76€.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 35/2017 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 400,00€.
Alteração de um Agregado Familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 34/2017
– Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização do agregado familiar.
Loja 21 do Mercado Municipal Manuel Firmino - Alvará de Licença n.º 02/2015 - Transmissão do
Direito de Ocupação – Deliberado, por unanimidade, autorizar a transmissão do direito de ocupação
da loja 21 do Mercado Municipal Manuel Firmino.

Processo de Obras n.º 117/2015 - Clinica de Medicina Dentária de Esgueira, Lda. - Deliberado, por
unanimidade, aprovar as obras de urbanização.

20. JUN

Apoios Financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo - Deliberado, por
unanimidade, aprovar as minutas dos contratos-programa para o ano de 2017.
Contrato de Arrendamento Urbano e despejo da fração, sita na Rua Nova, Bloco 17 - 1.º A, na
Urbanização de Santiago, na União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, outorgado entre a Câmara
Municipal de Aveiro e Octávio José Bragança - O Executivo tomou conhecimento.
Minuta do Acordo de Revogação do Direito de Ocupação da Loja 17 do Mercado Municipal Manuel
Firmino, titulado pela Licença n.º 3/2016 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo
a celebrar entre o Município de Aveiro e a sociedade comercial “Prosperignition, Lda”.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 5, Setor “E” - Urbanização da Quinta do Griné 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” - Deliberado, por unanimidade, autorizar a renovação do prazo do direito de exploração
dos locais arrematados em Hasta Pública de 17 de janeiro de 2017, por três meses.
Incubadora de Empresas do Município de Aveiro - Minutas Contratos - Deliberado, por unanimidade,
aprovar a Minuta do Contrato de Pré-Incubação e Contrato de Incubação; aprovar a Minuta do Contrato
de Cedência do Espaço; Tomar conhecimento da Minuta do Acordo de Confidencialidade a ser assinado
entre os Empreendedores/incubados e os Mentores, Peritos ou entidades da Rede de Prestadores de
Serviços que colaborem no desenvolvimento da sua ideia de negócio/projeto empresarial.
Museu de Aveiro - Documento de Política Museológica Municipal - Regulamento Interno do
Museu de Aveiro | Museu Santa Joana - Regulamento Interno do Museu da Cidade - Documento
da Política de Incorporações do Museu de Aveiro / Museu Santa Joana - Documento da Política
de Incorporações do Museu da Cidade - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Documento de
Política Museológica Municipal; aprovar o Regulamento Interno do Museu de Aveiro | Museu Santa
Joana; aprovar o Regulamento Interno do Museu da Cidade; aprovar o documento da Política de
Incorporações do Museu de Aveiro | Museu Santa Joana; aprovar o documento da Politica de
Incorporações do Museu da Cidade.
Atribuição de Apoios no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 36 - Deliberado, por
unanimidade, atribuir apoios económicos no valor de 561,76€.
Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 42 - Deliberado, por
unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 280,88€.

PDM - Revisão - Prorrogação do Prazo – Deliberado, por unanimidade, nos termos do n.º 6 do Artigo
76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, prorrogar o prazo para elaboração da revisão do PDM
para mais 1 ano, com possibilidade de mais 6 meses face aos imponderáveis deste processo e se for
entendido necessário, nomeadamente por força dos pareceres e prazos que dependem de 32 Entidades.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/07/17 - “Reabilitação das Coberturas dos Museus
Municipais” - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que adjudicou a
empreitada ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Binómio Elevado, Técnicas de Engenharia e
Construção, Lda.”, pelo preço contratual de 112.528,29€ + IVA.

Processo de Obras n.º 590/1954 - Francisco Pereira dos Santos – Deliberado, por unanimidade,
ordenar a execução de obras nos termos do Auto de Vistoria, datado de 12 de abril de 2016.

“Remodelação da Unidade de Saúde de Oliveirinha” - Revogação da decisão de contratar - Abertura
de novo procedimento por Concurso Público - Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Presidente que deferiu a reclamação apresentada pelo concorrente Firma F. G. Silva, Lda.,
revogou a decisão de contratar, de 19 de abril de 2017e autorizou a abertura de novo procedimento
por concurso público pelo valor de 165.064,20€, com um prazo de execução previsto de 5 meses.

Processo de Obras n.º 91/2005 - Vitor José Carvalho Rego – Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade da licença da obra e conceder licença especial para conclusão de obras inacabadas
pelo prazo de um ano.
Processo de Obras n.º 92/2005 - Vitor José Carvalho Rego –Deliberado, por unanimidade, declarar
a caducidade da licença da obra e conceder licença especial para conclusão de obras inacabadas
pelo prazo de um ano.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/06/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde Familiar
de S. Jacinto” - Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de Câmara, datada de 7 de junho
de 2017 e ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 31 de maio de 2017.

Processo de Obras n.º 874/1996 - Alberto Fernandes Lameiro – Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do procedimento.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/05/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde Familiar
de Aradas” - Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de Câmara, datada de 7 de junho de
2017 e ratificar o despacho do Sr. Presidente, de 31 de maio de 2017

Processo de Obras n.º 152/2011 - MA - Inertes, Lda. – Deliberado, por unanimidade, revogar o
despacho do Sr. Presidente com a intenção de declarar a caducidade da licença titulada pelo alvará
de obras de construção n.º 161/2013 e notificar o requerente, concedendo prazo para pronuncia.

Processo de Obras n.º 328/2004 - Pravivenda - Investimentos Imobiliários, Lda. - Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 422/2007 e conceder licença
especial para conclusão da obra, nos termos do artigo 88.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.

7. JUN

Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT),
Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal - Iluminação
Pública (BTN-IP) do Agrupamento de Entidades Adjudicantes - Concurso Público Internacional
- Deliberado, por unanimidade, aprovar a integração do Agrupamento de Entidade Adjudicantes,
cujo representante é o Município, conforme Acordo outorgado aos 05/01/2015, no Agrupamento
de Entidade Adjudicantes, constituído pelos Municípios de Municípios de Albergaria-a-Velha,
Anadia, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro (ClRA).
6.ª Alteração Orçamental 2017 - O Executivo tomou conhecimento da alteração orçamental.
Prestação de Contas Consolidadas 2016 - Consolidação de Contas do Grupo Municipal - Deliberado,
por maioria, em conformidade com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º

Processo de Obras n.º 148/2006 - ETERMAR - Engenharia e Construção, S.A. - Aprovado, por
unanimidade, deliberar a intenção de declarar a caducidade da licença titulada pelo alvará de obras
de construção n.º 94/2011.
Processo de Obras n.º 346/2006 - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental - Aprovado, por unanimidade, deliberar a intenção de declarar a caducidade do procedimento.
Processo de Obras n.º 269/2008 - João Carlos de Matos Martins - Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade do licenciamento, de acordo com o artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16
de dezembro, na sua redação atual.
Processo de Obras n.º 185/2010 - Prontivenda - Construções, Lda. - Deliberado, por unanimidade,
ratificar o despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Rosário Carvalho, datado de 7 de abril de 2017, que aceitou
a substituição da hipoteca do Lote 8 por garantia bancária apresentada, datada de 9 de março de 2017.
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