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Caros(as) Munícipes
 
 A edição de dezembro de 2022 do Boletim Municipal partilha informação sobre 
a ação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) nos últimos meses, neste tempo de 
encerramento do ano 2022, de Boas Festas em Aveiro, e de assunção dos objetivos 
a cumprir no Ano Novo de 2023, que vamos viver com toda a determinação para 
continuarmos a trilhar o caminho do crescimento, do desenvolvimento e da 
elevação do nível de qualidade de vida dos Cidadãos.
 Partilhamos um sumário sobre os marcos principais do trabalho da candidatura 
de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, processo muito enriquecedor e 
qualificador da oferta e da rede de Parceiros que fazem Cultura na Cidade, no 
Município e na Região de Aveiro, sendo que não conseguimos alcançar esse título, 
que foi entregue a Évora, assumindo agora a responsabilidade e a oportunidade de 
Aveiro ser Capital Portuguesa da Cultura em 2024.
 Terminado o processo de aprovação pela Câmara e Assembleia Municipal das 
Grandes Opções do Plano e do Orçamento da Câmara Municipal de Aveiro para 
2023, apresentamos uma nota sumária sobre esse importante documento que 
assume o que vamos realizar nos próximos doze meses, com realismo, ambição, 
sustentabilidade e determinação.
 Apresentamos uma nota de agenda para que registe já as datas de alguns dos 
mais importantes eventos que a Câmara Municipal de Aveiro organiza em 2023, 
deixando desde já o convite à participação de Todos.    
 Acompanhe a atividade da CMA e partilhe as suas perspetivas, perguntas e 
propostas, utilizando o site CMA www.cm-aveiro.pt, a APP e/ou o endereço de 
email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt. 
 
 Venha conhecer o Boletim Municipal de Dezembro de 2022.      
 Contamos Consigo para Conquistar Mais. Conte Connosco.
  Bem Haja.

José Ribau Esteves
 Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Caros(as) Munícipes
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Aveiro tem um conjunto de projetos 
culturais de afirmação do concelho a nível 
nacional e internacional, que consubstancia 
uma estratégia cultural para os próximos anos. 
  
Apesar de não termos sido escolhidos para 
sermos Capital Europeia da Cultura, Aveiro será 
Capital Nacional da Cultura e esta estratégia será 
implementada, reforçando as atividades e 
manifestações culturais, e reabilitando e construindo 
as infraestruturas culturais estratégicas para o Município.
Queremos agradecer aos Aveirenses, Agentes da 
Cultura, da Criatividade, da Educação, aos Funcionários 
Municipais, às Empresas e aos Indivíduos prestadores de 
serviços, entre outros, que durante os últimos sete anos 
se envolveram e trabalharam de forma extraordinária e 
incansável para que a Candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura 2027 tivesse elevada qualidade e a 
condição de ter sido uma das quatro finalistas de entre 
12 candidaturas.
Em 2027, a nossa Cidade não vai ser Capital Europeia 
da Cultura, sendo que vamos continuar a trabalhar e 
a investir na Cultura, como temos vindo a fazer nos 
últimos sete anos, implementando a sua Estratégia para 
a Cultura, definida no seu Plano Municipal, aumentando 
a qualidade do processo de desenvolvimento integral em 
curso no Município de Aveiro.
Apresentamos uma palavra de apreço e um Abraço, a todas 
as 11 Cidades Portuguesas que com Aveiro se candidataram 
a este título, com um nota especial de Parabéns a Évora, na 
certeza que vai honrar a Cultura de Todas essas 12 Cidades, 
a Cultura de Portugal, a Cultura da Europa.
A Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 
2027 foi liderada e promovida pela Câmara Municipal 
de Aveiro, tendo como copromotores a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), a Universidade 
de Aveiro, e a AIDA CCI – Câmara de Comércio e 
Indústria do Distrito de Aveiro.

Aveiro continua
aposta na Culturades_

ta_
que

enquanto pilar de 
desenvolvimento do  

Município
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No passado dia 13 de dezembro foi 
apresentado, no Teatro Aveirense, o dossier 
final da candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura em 2027.
Este é um projeto da CMA, que ao longo dos 
últimos anos representou num significativo 
esforço financeiro e a afetação de várias 
equipas técnicas da Câmara Municipal assim 
como do executivo municipal e que teve como 
co-promotores a Universidade de Aveiro, 
a Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro e a AIDA- Câmara de Comércio e 
Indústria do Distrito de Aveiro.
Marcado antes do anúncio da decisão do júri, o 
encontro aconteceu já com o conhecimento de 
que Aveiro não teria o título de Capital Europeia 
da Cultura em 2027, servindo a ocasião para 
fazer um balanço do projeto e anunciar os 
passos a dar no futuro.
A sessão contou com a presença do Presidente 
da CMA, José Ribau Esteves, que fez uma 
análise e o balanço muito positivo de todo 
este processo e que anunciou a realização, 
num futuro próximo, de diversas iniciativas 
previstas nesta candidatura, reforçando 
a aposta no crescimento da cultura e do 
seu papel absolutamente essencial para o 
desenvolvimento do Concelho. Entre estas 
iniciativas, destacam-se a regeneração de 
vários espaços, como os antigos edifícios do 
Colégio Alberto Souto, da Antiga Lota de Aveiro, 
da antiga Biblioteca Municipal, Quinta da Costa 
e alguns espaços culturais de proximidade 
nas diferentes freguesias do Concelho, para aí 
serem instalados os projetos Creative Change 
Academy, Living Places Lab, Museu da Bienal 
Artística de Cerâmica, Museu da Terra e 
Community Culture Club, respetivamente.
Também José Pina e Carlos Martins, membros 
da Comissão Executiva de Aveiro 2027, 
estiveram presentes fazendo a apresentação 
da candidatura, explicando todo o processo, o 
seu conceito e as suas linhas estratégicas.

Ribau Esteves teve a 
oportunidade de anunciar 

que “no seguimento de uma 
proposta efetuada pela Câmara 
de Aveiro e pelas outras Cidades 

finalistas deste processo, o 
Ministério da Cultura decidiu 

criar a iniciativa Capital 
Portuguesa da Cultura e que 
neste âmbito Aveiro será a 

primeira Capital Portuguesa da 
Cultura já em 2024, seguindo-se 

Braga (2025) e Ponta Delgada 
(2026)” afirmou.
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Uma nova estratégia 
cultural para o Município 
de Aveiro

Festival dos Canais como 
novo paradigma na agenda de 
eventos e cultura

A Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) implementa uma nova 
estratégia cultural que assenta 
numa gestão integrada e articulada 
de todos os espaços culturais 
do Município (Teatro Aveirense, 
Centro de Congressos, Parque de 
Exposições e Museus). 
Criar novas dinâmicas e hábitos 
culturais, estimular o espírito 
crítico e uma maior participação do 
público são as grandes premissas 
desta estratégia que se concretiza 
neste novo modelo de gestão e 
programação. O Teatro Aveirense, 
enquanto estrutura diferenciadora 
na Região, assume como 
objetivos estratégicos o reforço de 
algumas áreas de programação, o 
envolvimento da comunidade e a 
aposta na criação artística local. 
Está assim dado o primeiro passo, 
capacitando a CMA para apresentar 
a candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura em 2007. 

Entre 13 e 17 de julho acontece 
a 1.ª edição do Festival dos 
Canais. Durante cinco dias, 
artistas e companhias de 10 
países apresentaram mais de 
60 performances e espetáculos 
ao longo dos canais urbanos da 
Cidade de Aveiro. 
Com o Festival dos Canais 
dá-se, assim, início a um novo 
paradigma cultural em Aveiro, 
valorizando a sua forte identidade, 
o seu património natural e a sua 
paisagem urbana.

São dados os primeiros passos 
para a concretização de um 
Plano Estratégico para a Cultura, 
com o objetivo de avançar com a 
candidatura de Aveiro a “Capital 
Europeia da Cultura 2027”.
Toda a comunidade aveirense é 
chamada a uma participação ativa, 
com especial atenção nos agentes 
culturais que, com a equipa do 
projeto realizam reuniões de 
auscultação para troca de ideias.

Junho 2016 
Julho 2016 

Anunciada a criação 
do Plano Estratégico 
para a Cultura 

Junho 2018 

A preparação da candidatura de Aveiro teve início em 2016, intensificando-se em 2019 com a elaboração 
do Plano Estratégico para a Cultura 2030. Seguiu-se um processo de auscultação e participação alargada, 
que envolveu não só o setor cultural e criativo de Aveiro, mas também vários outros setores de atividade, 
bem como as comunidades da Cidade e Região.

7 anos a projetar a Cultura
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Culture Next reúne em 
Aveiro

Plataforma Aveiro2027 é 
apresentada publicamente

Plano Estratégico para a 
Cultura apresentado aos 
aveirenses 

Aveiro acolhe a reunião 
semestral da rede Culture Next. 
Fundada em 2017, e da qual 
Aveiro é cidade fundadora, esta 
rede integra antigas e atuais 
Cidades candidatas a Capital 
Europeia da Cultura e tem 
como âmbito a partilha de boas 
práticas e o desenvolvimento de 
projetos em parceria.

É apresentada a plataforma
www.aveiro2027.pt , um dos 
primeiros passos para a 
candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura 2027. Neste 
website é possível acompanhar a 
elaboração do Plano Estratégico 
para a Cultura de Aveiro, 
compreender este processo de 
mapeamento e reflexão, bem como 
as propostas que darão corpo 
ao desenvolvimento cultural do 
concelho até 2030.

Sala cheia de interessados na 
cultura aveirense. É assim que o 
Plano Estratégico para a Cultura 
é apresentado, naquele que é um 
marco e um passo importante 
na vida comunitária e cultural do 
município. 
Um plano estratégico que 
pretende colocar Aveiro nos 
lugares cimeiros em várias 
dimensões da vida cultural 
e criativa ao nível nacional e 
europeu. O Plano constitui um 
documento chave, identificando 
os desafios e oportunidades do 
sistema cultural local, definindo 
objetivos estratégicos que têm 
como horizonte temporal o 
período de 2019 a 2030. 

Outubro 2018 Novembro 2018 

Abril 2019

VISUALIZE QR CODE
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“E isto muda tudo”. Foi com esta 
expressão que se deu a conhecer 
o projeto Aveiro 2027 – Cidade 
Candidata a Capital Europeia da 
Cultura. Neste dia deu-se início
a um movimento de valorização
da criatividade e envolvimento
da população. 
Na cerimónia foi ainda revelada 
a Declaração de Apoio, um 
documento aberto a todos e 
que ganha vida através da sua 
subscrição por quem queira dar 
um contributo a esta candidatura. 
Os primeiros a assinar foram 
José Ribau Esteves (Câmara 
Municipal de Aveiro), Filipe 
Teles (Universidade de Aveiro) e 
Salvador Malheiro (Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Aveiro). A seguir, todos os que 
assistiram ao evento puderam 
deixar a sua marca neste 
documento especial e o processo 
continuará, daqui em diante, com 
toda a população.

A viagem começa agora!

A CMA apresenta um conjunto e 
eventos integrados na Semana 
Tecnológica, a Aveiro Tech Week, 
que juntam a Tecnologia, a Arte 
e a Cultura. Criatech, Techdays 
(projeto lançado em 2016 e que 
vai já na sua 5.ª edição) e Prisma 
proporcionam, durante sete dias, a 
todos os Cidadãos, experiências e 
vivências inovadoras. 

Os edifícios municipais 
tornam-se espaços de contacto 
visual com a candidatura, 
exibindo o seu logótipo e 
imagem, numa nova etapa 
do processo de mudança que 
este projeto pressupõe e tem 
em desenvolvimento. Com 
esta nova fase aprofunda-se 
a aproximação do projeto à 
população, cultivando uma 
maior ligação dos Cidadãos 
com a candidatura de Aveiro a 
Capital Europeia da Cultura. 

Primeira edição da Aveiro 
Tech Week

Marca Aveiro2027 
aproxima-se dos 
Aveirenses 

Aveiro é candidata a 
Capital Europeia da Cultura 
2027

Outubro 2019
Janeiro 2020

Junho 2019
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Realizado num formato 
híbrido, com uma plateia de 
convidados no Teatro Aveirense 
e o acompanhamento da 
sessão através do website da 
candidatura, este foi o momento 
para se conhecerem o Conselho 
Estratégico, a Comissão de 
Honra e a Comissão Executiva da 
candidatura de Aveiro. 
José Ribau Esteves é o Presidente 
do Conselho Estratégico, órgão que 
incluirá nove grupos sectoriais e 
vários parceiros institucionais. Na 
Comissão de Honra, destaque para 
o seu Presidente, Carlos Moedas, 
que afirmou durante a cerimónia 
a sua convicção de que Aveiro 
será a Cidade escolhida a Capital 
Europeia da Cultura, por ter “algo 
que a diferencia de todas as outras 
opções”. 
Um momento de afirmação 
do alargado consenso e apoio 
político e institucional que suporta 
a candidatura e da dimensão 
Europeia do projeto, simbolizada 
na associação ao dia nacional da 
Letónia, que se celebra a 18 de 
novembro, país que com Portugal 
partilhará a Capital Europeia da 
Cultura em 2027.

O projeto Aveiro 2027 lança o 
Jornal do Amanhã, um novo elo de 
ligação com o público e uma nova 
forma de dar a conhecer os passos 
dados pelo projeto, revelando a 
construção de um objetivo que une 
toda uma região. O presente do 
futuro, porque cada dia conta. 

O projeto Aveiro 2027 acaba de 
lançar a campanha “Cultura é só 
o outro nome que damos à vida”. 
São 12 peças para conhecer até 
ao final do ano, divididas por 
três trimestres. Com esta ação o 
projeto Aveiro 2027 propõe uma 
mensagem de esperança para 
toda a comunidade, reforçando 
a ideia de que a cultura é 
transversal a todos os aspetos 
da vida e um fator de união. 
Esta iniciativa marca uma nova 
fase da candidatura de Aveiro a 
Capital Europeia da Cultura, numa 
estratégia que irá revelar novos 
desenvolvimentos nos próximos 
meses, com ações previstas até 
ao final do ano. A campanha 
acabaria por ser premiada nos 
prestigiados Lusos, Prémios 
Lusófonos da Criatividade. 

Apresentados os Órgãos 
de Gestão da candidatura a 
Capital Europeia da Cultura 

Lançamento
do Jornal do Amanhã

“Cultura é só o outro nome 
que damos à vida” 

Novembro 2020
Dezembro 2020 Março 2021
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Depois das obras de reabilitação, 
o Teatro Aveirense reabre 
portas e assinala desta forma 
o arranque das comemorações 
dos seus 140 anos. Uma 
exposição, “Teatro Aveirense 140 
anos”, permitiu uma revisitação 
de toda a história da instituição 
e uma viagem pelo património 
gráfico e visual do seu arquivo. 

A candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura apresenta o 
Fórum Cultural Aveiro 2027. Uma 
iniciativa que juntou a comunidade 
artística e criativa de Aveiro, bem 
como todos os que participaram 
no programa de auscultação. 

Entrega do Bid book e a passagem 
à fase final 

Fórum Cultural junta comunidade 
artística em torno da candidatura 
de Aveiro

A reabertura e os 140 anos 
do Teatro Aveirense

Setembro 2021
Outubro 2021

Março 2022

O projeto Aveiro 2027 - Cidade 
Candidata a Capital Europeia da 
Cultura apresenta o seu Bid book 
ao júri escolhido pela Comissão 
Europeia, constituída por 12 
jurados independentes, de várias 
nacionalidades, aos quais são 
apresentadas as linhas gerais do 
dossier de candidatura. 
A delegação de Aveiro 2027 foi 
composta por dez elementos, 
representando as várias áreas 
do programa da candidatura 
e liderada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro (CMA), 
José Ribau Esteves, entidade 
promotora deste projeto cultural.
Três dias depois são anunciadas 
as Cidades (de entre as 12 
candidatas) que passam à fase 
final de seleção. Aveiro, Braga, 
Évora e Ponta Delgada são as 
finalistas.  
A 15 de março, realiza-se um 
evento de apresentação pública 
do “Bid Book” da Candidatura de 
Aveiro a Capital Europeia da Cultura 
2027, no Teatro Aveirense, no qual é 
feito um balanço do projeto Aveiro 
2027 e apresentados os seus 
futuros passos, independentemente 
do resultado da seleção.
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Um dia inteiro dedicado à cultura. 
Uma Cidade transformada 
num palco aberto e toda uma 
comunidade desafiada a participar 
e a mostrar a vitalidade e a 
diversidade cultural de Aveiro.
A iniciativa, aberta a todos, entre 
artistas, instituições, agentes 
culturais e cidadãos, pretende ser 
uma reunião de música, dança, 
teatro, cinema, artes visuais e 
diversas outras áreas, reveladas 
tanto em lugares convencionais 
como em locais improváveis, 
espalhando-se por toda a Cidade.
Com a realização da Open City 
queremos mostrar a energia, o 
talento e a capacidade de Aveiro 
“fazer cultura”, mostrando, assim, 
o valor criativo de Aveiro.
 

A 13 de dezembro é apresentado, 
no Teatro Aveirense, o dossier final 
da candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura em 2027. 
Não obstante Aveiro não ter sido 
a Cidade escolhida (Évora seria 
a vencedora), esta sessão serviu 
ara fazer um balanço do projeto e 
anunciar os passos a dar no futuro. 
Ribau Esteves aproveitou a ocasião 
para anunciar que Aveiro será a 
primeira Capital Portuguesa da 
Cultura já em 2024, seguindo-se 
Braga (2025) e Ponta Delgada 
(2026). Esta decisão surge de uma 
proposta efetuada pela Câmara 
de Aveiro e pelas outras cidades 
finalistas deste processo ao 
Ministério da Cultura. 

Open City: um dia a celebrar a 
cultura em Aveiro

O sentimento de missão cumprida:
o Bid book final está entregue ao júri 

A apresentação pública
do Bid book 

Maio 2022 Outubro 2022 Dezembro 2022

O dossier final de candidatura 
a Capital Europeia da Cultura 
em 2027 é entregue em Lisboa, 
na sede do GEPAC – Gabinete 
de Estratégia, Planeamento 
e Avaliações Culturais, pela 
mão de José Pina, responsável 
pela Comissão Executiva da 
Candidatura. 
Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, Ribau 
Esteves, que é a principal entidade 
promotora desta Candidatura, 
“este é um momento muito 
simbólico não só da afirmação de 
Aveiro no panorama cultural do 
país como do empenho da Cidade 
no projeto europeu”. 
Durante este percurso 
identificaram-se desafios, 
necessidades e desejos, 
estabeleceram-se estratégias, 
parcerias e prioridades e 
desenharam-se projetos à escala 
local, regional e internacional, 
com vista a lançar bases para 
uma Cidade e uma Região 
de Aveiro mais sustentável, 
competitiva e atrativa à escala 
Europeia, que encontra na Cultura 
o seu ativo transformador.
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CâmArA 
AProvA 
orçAmento De 
147 milhões
De euros 
2023

investimentos relevantes em 2023 
nas seguintes áreas:

O mundo em que vivemos tem 
contrariedades agravadas e novas 
para a gestão da CMA e para a 
vida dos Cidadãos, com os efeitos 
acumulados das consequências 
da Pandemia, da Guerra na Ucrânia 
provocada pela Rússia, da Guerra 
comercial entre os EUA e a China,da 
Crise energética, que se repercutem 
em consequências negativas e 
aumentos de custos para a CMA.
De destacar a esse nível, o aumento 
dos custos das obras, a escassez 
de mão-de-obra em muitos setores 
de atividade e o aumento do seu 
custo, a especulação com subidados 
preços que se instalou em muitos 
setores, a escalada inflacionista 
em curso, a desestruturação 
dos circuitos de distribuição e 
fornecimento de materiais, o 
aumento do valor absoluto dos 
impostos pagos pela CMA pela 
continuada e errada opção do 
Governo de não reduzir o IVA,
entre outros fatores.

A manutenção 
da capacidade de 
investimento da CmA
é de capital importância
para que possa garantir umadotação 
relevante na contratualização inicial do 
Portugal 2030 e a capacidade de ainda 
aceder a financiamento do Portugal 
2020 no ano do seu encerramento. 
É neste quadro que se coloca como 

possibilidade objetiva a utilização 
de um financiamento bancário de 
longo prazo para custear obras 
de relevante interesse público, 
sabendo que a capacidade de 
endividamento da CMA tem espaço 
formal e financeiro, garantida 
sustentabilidade pela dimensão 
da receita, pelo reduzido valor do 
serviço de dívida anual e pela solidez 
da sua situação financeira.

Relevante conjunto de 
investimentos cofinanciados 
pelos Fundos Comunitários do 
Portugal 2020

1. Educação: obras de ampliação 
e requalificação dos Jardins de 
Infância (JI) e Escolas Básicas de 
1º Ciclo (EB1) de Póvoa do Paço, 
Solposto e Bonsucesso, e do novo 
JI e EB1 de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz (localizado em 
Nª Sra de Fátima), com uma 
comparticipação total 
contratada de 6 m€;

2. reabilitação urbana / Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
urbano da Cidade de Aveiro 
(PeDuCA): intervenções de 
qualificação de estradas, 
estacionamentos e outras áreas 
do espaço público (destaque para 
a finalização das obras da Avenida 
Dr. Lourenço Peixinho do Rossio), 
construção de ciclovias, qualificação 
de edifícios, intervenções de 
qualificação dos Bairros Sociais 
de Santiago, Griné e Caião, com 
comparticipação total do 
PEDUCA de 11,5 M€;

> Educação: 18.447.145€;
> Qualificação Urbana: 21.467.255€;
> Cultura: 9.008.440€;
> Qualificação Viária: 12.563.950€.

Gestão_
Muni_
cipal

A CMA aprovou as Grandes 
Opções do Plano (GOP) e 
Orçamento para 2023 – 
segundo ano do mandato 
autárquico 2021/2025 –
que mantém os princípios 
de gestão que vimos gerindo 
nos últimos 9 anos de 
transparência e rigor, tendo 
a condição especial de ser o 
segundo ano da gestão da CMA 
após a cessação da vigência 
do contrato do Programa de 
Ajustamento Municipal (PAM).
As GOP 2023 assumem um 
investimento Municipal com 
um valor de 94.932.160€. O 
montante global do Orçamento 
da CMA para 2023 (dívidas 
e compromissos dos anos 
anteriores, investimento, 
despesas de funcionamento), 
assume o valor de 98.775.575€. 
O valor previsto para as 
despesas de funcionamento é 
de 35.606.225€, sendo que será 
permanentemente monitorizado 
durante a execução.
o valor total do orçamento 
da CmA para 2023 é de 147 
milhões de euros.
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pensada para dar abertura a imagens (das 
inaugurações ) Podera ter maiso texto de aniversario 
e  jogar com a mancha de texto.

3. Baixo vouga lagunar (operação 
gerida pela Ci região de Aveiro): 
construção da Ponte Açude do Rio 
Novo do Príncipe e obras do sistema 
de defesa primária do BVL, com 
comparticipação 25 M€, 
com a necessidade de transição 
para o financiamento dos Programas 
Operacionais do Portugal 2030,
e qualificação da margem sul do Rio 
Novo do Príncipe (financiado pelo 
REACT-EU),

4. investimento na mobilidade, 
com a construção e ativação do 
Ferry Elétrico e do seu sistema 
de carregamento (com um 
financiamento do POSEUR 
de 3 m€) , com a ativação dos 
carregadores elétricos dos Moliceiros 
e o apoio aos Operadores Marítimo-
Turísticos dos Canais Urbanos da 
Cidade de Aveiro na introdução dos 
motores elétricos nos Moliceiros.

Principais projetos e obras
com capitais 100% da CMA:

1. Educação: obras de ampliação 
e requalificação dos JI e EB1 de 
Esgueira, Azurva, Barrocas, Areais e 
Santiago, nova EB1 de Eixo, execução 
dos projetos dos JI e EB1 Sarrazola, 
Alumieira e Leirinhas e dos JI de 
Eixo e Oliveirinha. Estas operações 
poderão ser financiadas pelo 
Portugal 2020 ou pelo Portugal 2030;

2. Qualificação Urbana e da Rede 
viária, com muitas intervenções 
por todo o Município e de dimensão 
diversa; 

3. Desporto: destaque para 
a qualificação da Piscina e do 
Pavilhão que recebemos do IPDJ, 
o início da construção do novo 
Pavilhão Desportivo (Oficina) e 
para a execução do projeto da nova 
Piscina Municipal, a localizar junto 
ao Estádio Municipal de Aveiro - 
Mário Duarte. Destaque ainda para 

as obras de beneficiação do Estádio 
Municipal de Aveiro – Mário Duarte, 
ao nível do revestimento exterior
e de várias patologias;

4. Qualificação de Edifícios 
Municipais, como os Mercados de 
Santiago e Manuel Firmino, o Parque 
de Feiras e Exposições, o Centro 
Cívico de Aradas, o Parque
de Campismo de São Jacinto,
entre outros; 

5. Segunda Ponte da Eclusa no 
Canal das Pirâmides, qualificação 
rodoviária com instalação de 
passeio contíguo à margem sul 
do Canal das Pirâmides e ciclovia 
no troço viário entre a rotunda do 
marnoto e a Eclusa, entre outros no 
âmbito da qualificação da relação 
da área urbana com as frentes Ria, 
Pateira e Rio Vouga;

6. Qualificação de Parques e 
espaços verdes e da arborização 
em áreas urbanas;

7. investimento na mobilidade, com 
a extensão da rede de ciclovias e a 
gestão dos sistemas BUGA.

Vamos continuar a desenvolver 
Políticas Municipais que contribuam 
para a transição climática, energética 
e digital, sempre cuidando dos 
valores identitários que diferenciam 
o território do Município de Aveiro, 
dando um lugar especial à Cultura 
e ao Ambiente, apostando no 
desenvolvimento económico 
suportado pelo setor privado e tendo 
sempre a Educação como a principal 
prioridade.
Vamos dar continuidade ao trabalho 
de equipa com as Associações 
privadas sem fins lucrativos, as 
Juntas de Freguesia, as Empresas 
e suas Associações Empresariais, a 
Universidade de Aveiro, os Cidadãos.
Aveiro Cidade dos Canais, Tech 
City, Cidade Universitária, Município 
Terra com Horizonte, vai ter em 2023 
mais e melhor CMA, concretizando 

 imi Familiar 

> 1 filho - Redução de 20,00€

> 2 filhos - Redução de 40,00€

> 3 ou mais filhos - Redução de 70,00€

MANUTENÇÃO
DOS VALORES DE 2022

> Participação Variável de IRS – 5%

> Derrama – 1,5%

> Taxa Municipal de Direitos de Passagem -  
 TMDP - 0,25%

Para o ano de 2023,
a CMA definiu a
manutenção dos valores
de 2022 relativos a taxas
e impostos municipais.
Em 2023 a  taxa de 
Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) será de 
0,40% para os prédios 
urbanos e de 0,8% para 
os prédios rústicos. 
O Presidente da CMA 
assumiu publicamente o 
compromisso de redução 
da taxa de IMI de 0,4 para 
0,35 no próximo ano
de 2024.

imi
DesCe
em 2024

OUTROS VALORES
PARA 2023

a aposta feita de continuar a crescer 
com Dinamismo, Competência e 
Alma, cumprindo o compromisso 
assumido com os Cidadãos.
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Apresentação aos Empresários dos planos da CMA 
para as Áreas de Localização Empresarial

Primeiro aniversário do Mandato 2021/2025 ficou marcado pela inauguração simbólica
da obra de requalificação da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca.

ZgppUjNr8vi8FmW
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A CMA assinalou a 12 de outubro, 
o primeiro aniversário da tomada 
de posse dos Órgãos Autárquicos 
Municipais de Aveiro, dando 
cumprimento aos resultados das 
Eleições Autárquicas de 26 de setembro 
de 2021, que assumiram uma opção 
clara dos Cidadãos Eleitores Aveirenses 
pela escolha do Presidente, da Equipa 
e do Projeto da Aliança com Aveiro 
(Coligação PSD, CDS, PPM).
De forma simbólica a Câmara de 
Aveiro inaugurou neste dia a obra 
de Qualificação Urbana da Rua dos 
Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da 
Carreira Branca, um investimento 
de aproximadamente 1,4 milhões de 
euros, na melhoria da qualidade de 
vida dos residentes e da qualidade 
das condições de acessibilidade e de 
trabalho das operações industriais e 
comerciais da Área de Acolhimento 
Empresarial Aveiro-Norte (ZI Taboeira 
ou Cacia/Esgueira), criando condições 
com a devida qualidade e segurança 
para a circulação automóvel, pedonal e 
ciclável.

Reunião com empresários do Município
Foi assim, no quadro do 1.º Aniversário 
do Mandato Autárquico que no dia 25 
de outubro, o Presidente da Câmara 
Municipal realizou uma reunião de 
trabalho com empresários do Município 

Primeiro
Aniversário
do Mandato
Autárquico

Ribau Esteves, 
Presidente da Câmara de Aveiro
12 outubro de 2022

“Seguimos 
Juntos para 
realizar Mais 
e Melhor, para 
Conquistar Mais” 

> O Presidente e os vereadores com 
funções executivas.

Da esquerda para a direita:
Rogério Carlos, Ana Oliveira,
Ribau Esteves, Teresa Grancho, 
João Machado e Capão Filipe

Na Reunião de Câmara de 
20 de outubro, o Executivo 
Municipal deliberou aceitar 
a suspensão do mandato 
dos Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido 
Socialista, Manuel Sousa 
e Joana Valente, tendo 
sido substituídos por Rosa 
Venâncio e Rui Carneiro.

de Aveiro, com o objetivo de fazer um 
ponto de situação sobre os projetos 
e obras em desenvolvimento para 
melhoria das Acessibilidades às 
Áreas de Localização Empresarial do 
Município de Aveiro.
Com especial incidência nas três 
principais Áreas de Localização 
Empresarial (Norte – Zona Industrial 
de Taboeira; Centro – Zona Industrial 
de Eixo/Oliveirinha; Sul – Zona 
Industrial de Mamodeiro), o momento 
traduziu-se num espaço de diálogo 
com as empresas que operam ou 
pretendem vir a operar nas referidas 
Áreas, revestindo-se de enorme 
importância para o conhecimento 
dos processos em curso.

Foi um primeiro ano muito rico 
e cheio de atividade, que recebe 
um balanço muito positivo, com 
desenvolvimento em múltiplas áreas 
de intervenção por todo o Município 
de Aveiro, dando seguimento aos 
processos em curso, criando novas 
operações e tirando o máximo 
proveito dos Fundos Comunitários 
do Portugal 2020, procurando novas 
áreas de financiamento no PRR e no 
REACT-EU e iniciando o processo 
de conhecimento e preparação da 
conquista dos Fundos Comunitários 
do novo programa Portugal 2030. 
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A Assembleia Municipal de Aveiro, conforme anteriormente 
publicitado a 29 de julho 2022, deliberou rescindir 
unilateralmente o Protocolo, datado de 14 de julho de 2003, 
de Delegações de Competências da gestão do Parque de 
Campismo de São Jacinto na Junta de Freguesia de São 
Jacinto, com efeitos a 1 de novembro de 2022, data da 
assunção da gestão do Parque pela CMA.
No dia 28 de outubro de 2022, o Município foi citado da 
Providência Cautelar, requerida por Campistas (Processo 
n.º 702/22.0BEAVR), por via da qual pedem a suspensão 
da eficiência daquela deliberação da Assembleia 
Municipal de Aveiro.
Na sua reunião de 4 de novembro de 2022, a CMA deliberou 
reconhecer que o diferimento da execução do ato deliberado 
pela Assembleia Municipal de Aveiro a 29 de julho de 
2022, provocado pela interposição da referida providência 
cautelar, é gravemente prejudicial para o interesse público, 
nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva 
deliberação, e, assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 128.º do CPTA (Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos), aprovando uma resolução fundamentada, 
a qual foi apresentada no processo acima identificado, 
com o que e após despacho proferido nesse mesmo 
processo, a Câmara Municipal assumiu a gestão do Parque 
de Campismo a 7 de novembro de 2022, retomando o seu 
encerramento e a retirada dos seus utilizadores.
Nesse andamento e quanto ao demais, o que publicamente se 
comunica, a CMA tem disponibilizado um horário de abertura 
do Parque de Campismo, para todos aqueles que pretendam 
proceder à retirada de bens e equipamentos, aguardando-
se pela conclusão da referida providência cautelar, o que 
se espera para breve, para que possa promover os atos 
preparatórios e necessários para a sua qualificação.
A CMA está, desde já, a promover a execução do projeto 
de reabilitação profunda e licenciamento do Parque de 
Campismo de São Jacinto, para proceder à realização de 
obras, regularização da sua situação de ilegalidade e de 
risco para pessoas e bens, visando a reabertura do referido 
Parque logo que tudo esteja nas devidas condições, com 
novas regras de acesso e utilização e uma nova gestão.

Nova ilha de peixe
no Mercado Manuel Firmino

Aprovada a Revisão do PP do Centro 
– zona da Fonte Nova

Parque de Campismo de São Jacinto 
Vai ser qualificado

Aveiro aumenta Eficiência
no Consumo de Energia Pública

Está ativa desde o dia 17 de outubro a venda de peixe no 
Mercado Manuel Firmino, valorizando e centralizando 
desta forma a venda de produtos frescos num único local, 
espaço central da Cidade de Aveiro, com mais e melhores 
opções de gestão do fluxo de clientes e de circulação e 
estacionamento automóvel.

O Mercado José Estevão assume assim, uma nova 
dimensão na prestação de serviços gastronómicos e 
culturais, mantendo o propósito da exploração do setor
da restauração e dando ao seu rés-do-chão uma 
ambiência de esplanada coberta integrada numa única 
operação de gestão.

Foi aprovada em Reunião de Câmara, a revisão do Plano 
de Pormenor (PP) do Centro (zona da Fonte Nova) e o seu 
relatório de fundamentação, com vista à emissão de parecer 
final pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR-C).
É possível adiantar que esta revisão define já a 
implementação do Centro Interpretativo de História Natural 
de Aveiro, a construir num espaço verde único, que abraça e 
integra o antigo Barreio da Fábrica Jerónimo Pereira Campos.

Dando continuidade ao seu programa de 
substituição de luminárias de vapor de 
mercúrio e sódio, em fim de vida útil, a E-Redes, 
concessionária da CMA para a gestão da rede 
de iluminação pública, instalou durante o ano 
2022 aproximadamente 2500 luminárias LED no 
Município de Aveiro, atingindo assim a taxa de 
coberturade 60% de toda a iluminação pública.
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Aveiro
celebra
o 25 de
Novembro
No último dia 25 de novembro a Câmara de Aveiro 
celebrou a importante data para a Democracia 
Portuguesa de 25 de Novembro de 1975, com a 
atribuição e inauguração do topónimo de “25 de 
Novembro” à até então, Avenida das Agras do 
Norte, em Esgueira, referenciando a celebração 
dos 45 anos deste relevante acontecimento (que 
devido à pandemia de Covid-19 foi adiada de 
2020 para 2022). (3)

O 25 de novembro de 1975 é uma data
icónica já que nesse dia, através de um 
movimento militar, Portugal viu garantido o 
Estado de Direito Democrático e a Liberdade 
de Expressão e Opinião, tal e qual a podemos 
realizar nos dias de hoje.

Para celebrar este dia a CMA realizou ainda um 
conjunto de momentos e eventos evocativos, 
nomeadamente o lançamento da 3.ª Edição dos 
Cadernos de Cultura de Aveiro (1) e o colóquio 
“O 25 de Novembro de 75”, que contou com a 
presença de Maria Inácia Rezola, Jaime Nogueira 
Pinto e António Marujo (2).

(3) Da esquerda para direita:  João Machado, Ribau Esteves,  
Capão Filipe, Ana Oliveira, Teresa Grancho e Luís Souto

(2) Colóquio “O 25 de Novembro de 75”

(1) 3.ª Edição dos Cadernos de Cultura de Aveiro
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Teve início em novembro, a obra de requalificação 
urbana da envolvente à EB 2,3 de Cacia, um novo 
investimento de 1.386.034,80€ da CMA, executada pela 
empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda, 
após o investimento de aproximadamente 500.000€ na 
requalificação da Rua Vale Caseiro. 

De forma global, o projeto prevê o reperfilamento 
da Avenida Fernando Augusto de Oliveira, com 
a reformulação dos sentidos de tráfego, o 
redimensionamento do perfil transversal dos 
arruamentos, a criação de uma ciclovia e de baias de 
estacionamento de veículos motorizados, a construção 
de um espaço de estar e de uma paragem de autocarro 
junto à entrada para a Escola e a criação de um espaço 
verde de lazer com enquadramento na linha de água 
existente nas imediações da Escola.

1,3 Milhões
de euros

> Mais Segurança
> Melhor Área Verde
> Aposta nos Meios de  
 Transporte Suaves

Obras_
Muni_
cipais

Envolvente
à EB de Cacia
vai ficar
mais segura

REQUALIFICAÇÃO
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REQUALIFICAÇÃO

Valorização
do Centro
Histórico
de Esgueira

Está em curso a obra de requalificação do Núcleo Central 
de Esgueira, um novo investimento de aproximadamente 
1 milhão de euros para requalificação urbana da CMA 
promovendo a melhoria dos espaços e potenciando o 
aparecimento de novas dinâmicas e vivências.

A obra vai permitir a criação de uma praça central
entre as Ruas Luis Camões, José Luciano de Castro
e Manuel de Melo Freitas, valorizando o espaço verde 
existente, seguindo-se a requalificação da Rua de José 
Luciano de Castro, Rua Bento Moura e o troço da
Rua General Costa Cascais entre a Rua Bento Moura
e a Avenida Europa.

A intervenção dá continuidade ao investimento de 
aproximadamente 400.000€ de requalificação do Bairro 
do Carramona e do troço
inicial da Rua José Falcão (junto ao Pavilhão do
Clube do Povo de Esgueira).

Prossegue assim o investimento regular distribuído 
por todo o Município, devidamente planificado e com 
sustentabilidade financeira, visando a conservação
das infraestruturas rodoviárias existentes e a 
qualificação do espaço público, gerindo bem a opção
de cumprirmos os compromissos que assumimos.
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A CMA ajudicou a execução dos sistemas 
de carregamento para operação do novo 
Ferryboat 100% Elétrico, na ligação entre 
São Jacinto e o Forte da Barra, pelo valor 
de 1.329.697€ (+ IVA) ao agrupamento de 
empresas constituído pelas Ahlers Lindley, 
Lda. e a ETG – Empresa de Gestão e 
Transporte S.A.

Os sistemas de carregamento, que ficarão 
localizados em plataformas específicas 
instaladas em zona próxima aos Cais de 
atracação do navio, em São Jacinto e no 
Forte da Barra, poderão ser operados por 
sistema automático ou manualmente, fator 
por demais importante na operacionalidade 
das travessias, na eficiência do sistema e 
do Ferry e no cumprimento dos horários dos 
transportes fluviais de Aveiro.

Está aberto um novo concurso 
público no valor base de 
1.401.294,50€ para requalificação de 
12 arruamentos em Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz. 

Os arranjos urbanísticos vão cuidar 
da rede pública de drenagem de 
águas pluviais, repavimentação, 
recuperação de passeios, 
mobiliário urbano, sinalização 
vertical e horizontal, bem como da 
manutenção de alguns espaços 
verdes, promovendo mais conforto e 
segurança para peões e condutores.
Destaca-se os melhoramentos
na Rua Direita do Carregal e 
Rua Central de Requeixo, eixos 
transversais da freguesia.

Investimento de 1,3 M€ 
em Postos de 
Carregamentos para 
Ferryboat Elétrico

Arranjos Urbanísticos em 
Requeixo, Nossa Senhora 
de Fátima e Nariz

CONSTRUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO

Rua Direita do Carregal Rua Central de Requeixo
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even_
tos_

AVEIRO
TECH
WEEK
A Aveiro Tech Week, que decorreu entre 10 e 
16 de outubro, encerrou mais uma edição com 
um balanço muito positivo. Constituída por três 
grandes eventos – Criatech, Techdays e Prisma/ 
Art Light Tech - a Aveiro Tech Week apresentou 
um programa intenso e diversificado de iniciativas 
abertas à Cidade, à comunidade e a todos aqueles 
que se interessam por arte, cultura e tecnologia. 

A semana, que trouxe muitas estreias e novas 
parcerias, ostentou o carimbo do projeto Aveiro 
2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da 
Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City.
Durante esta terceira edição, Aveiro tornou-se 
no epicentro da rota cultural e tecnológica, com 
novidades tecnológicas, festivais, exposições, 
instalações artísticas, conferências, laboratórios 
e outras experiências gratuitas espalhadas um 
pouco por toda a Cidade.

Programa intenso, 
diversificado em 

iniciativas
e aberto a toda a 

Cidade

Juntou arte
e tecnologia

techweek.aveirotechcity.pt
VISUALIZE QR CODE
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A 6.ª edição do Criatech apresentou, este ano, 45 instalações, 
concebidas por 53 artistas de 10 nacionalidades. Durante seis 
dias o evento desafiou os milhares de espetadores, a escutar 
os “Ecos do Futuro” através das intervenções de artistas em 
espaços públicos e patrimoniais da Cidade de Aveiro.

A área da Educação, com as atividades de promoção das 
competências STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte 
e Matemática), destinadas a famílias e ao público mais jovem 
ultrapassou este ano todas as expetativas. A este entusiasmo 
não terá sido alheia a realização de duas maratonas, destinadas 
a distintos níveis de escolaridade. 

A 8.ª edição do Techdays Aveiro agitou a Cidade trazendo 
para a rua inovações tecnológicas, abrindo também portas 
conferências e workshops sobre temas centrais da atualidade. 
Destaque para a demonstração do veículo de transporte 
público de condução autónoma que, em 10 dias de operação, 
transportou cerca de um milhar de passageiros.

Outra das novidades da Aveiro Tech Week foi a realização 
da 1.ª Edição do Aveiro Tech City Hackathon, que registou 
90 participações, distribuídas por 19 equipas, e que atribuiu 
um prémio global monetário no valor de 25 mil euros aos 
vencedores dos cinco desafios, lançados pela CMA, Altice 
Labs, Bosch Aveiro, Ubiwhere, Wavecom, Instituto de 
Telecomunicações e Universidade de Aveiro.

Criatech: 53 artistas de 10 nacionalidades

Educação: maratonas de conhecimento 
desafiam alunos

1ª Edição do Aveiro Tech City Hackathon
atribuiu 25 mil euros em prémios

Techdays: Tech Sessions e inovações 
tecnológicas atraem participantes
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Aveiro recebeu Bernd Fesel, CEO da recém-criada Comunidade 
de Conhecimento e Inovação (CCI) direcionada para a Cultura 
e Criatividade, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, 
organismo da União Europeia para reforçar a capacidade de 
inovação da Europa, um consórcio liderado pela Fraunhofer-
Gesellschaft e composto por 50 parceiros de 20 países, 
apresentando uma ampla cobertura geográfica.
A sua missão consiste em libertar o potencial de inovação dos 
setores e indústrias culturais e criativos e contribuir para o 
seu crescimento sustentável e recuperação após a pandemia 
de COVID-19. A criação desta comunidade reconhece que 
a cultura e a criatividade fazem parte da ADN europeu, e 
que estas duas dinâmicas têm o poder de melhorar vidas, 
transformar comunidades, gerar emprego e crescimento, e criar 
repercussões em outros setores, garantindo que a Europa se 
torna a potência da inovação no mundo.

A terceira edição do festival de luz Prisma regressou com 
um roteiro artístico e lúdico assinado por 16 artistas de seis 
nacionalidades. Sob o mote “Fortaleza Europa”, uma expressão 
recuperada da Segunda Guerra Mundial e com a qual se propõe 
uma prova da união entre povos e a afirmação do espaço 
Europeu através da arte, foram apresentadas oito instalações, 
espetáculos de videomapping, obras de participação coletiva e 
estruturas interativas, entre outras manifestações artísticas que 
entusiasmaram os milhares de visitantes que saíram à rua.

Decorreu também o Brazil Tech Days, um evento promovido 
pela Porto Digital Brasil, que inicia em Portugal, nomeadamente 
em Aveiro, a sua internacionalização. Em colaboração com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(ApexBrasil) APEX, a Porto Brasil Digital trouxe uma missão 
empresarial com mais de 25 investidores e empresários 
brasileiros para conhecerem o ecossistema Aveirense e 
explorarem as oportunidades de investimento, considerando 
que Aveiro tem grande potencial como cluster tecnológico, por 
fazer uma ligação com o mundo académico e o ecossistema de 
inovação presente na região.

Prisma: festival de luz encheu as ruas 
da Cidade

Portugal e Brasil ligados através do 
empreendedorismo e da inovação

CEO da Comunidade de Conhecimento e 
Inovação visitou a Aveiro Tech Week
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Destaque ainda para a organização da reunião anual 
da rede de Cidades Europeias Culture Next, que juntou 
mais de 40 representantes europeus de 26 Cidades. 
Entre as presentes, para além de Braga e Ponta 
Delgada (Cidades candidatas a Capital Europeia da 
Cultura em 2027) destaque para a Cidade lituana de 
Kaunas (atual Capital Europeia da Cultura), a Cidade 
alemã de Chemnitz (Capital Europeia da Cultura em 
2025), a Cidade finlandesa de Oulu (Capital Europeia da 
Cultura em 2026) e para a Cidade letã Liepaja (Capital 
Europeia da Cultura em 2027). 
Este encontro anual da Culture Next contou ainda
com a presença da rede MESOC, que estuda o impacto 
da cultura na inclusão social, e do seu coordenador, 
Lluís Bonet Agustí, professor de Economia Aplicada 
e diretor da Pós-Graduação em Gestão Cultural na 
Universidade de Barcelona.

MTF Labs Aveiro 2022
reuniu especialistas
sob o tema “Ecosystem Living” 

Culture Next 
juntou mais de 40 representantes europeus 
de 26 cidades

O MTF Labs Aveiro é um movimento internacional que 
se realizou pela terceira vez. Consistiu num evento 
de prototipagem de inovação que reuniu um grupo 
selecionado de especialistas da comunidade global de 
MTF que trabalhou em conjunto com artistas, ativistas, 
biólogos, designers, académicos internacionais e locais.
Este ano o tema foi “Ecosystem Living” e contou com a 
curadoria de Michela Magas, conselheira de inovação 
da Comissão Europeia e dos líderes do G7, membro 
da mesa redonda de peritos na área da New European 
Bauhaus de Ursula von der Leyen, Presidente da 
Comissão Europeia.
Este evento está, a nível temático, associado à 
conferência sobre a NEW EUROPEAN BAUHAUS que se 
realizou no Teatro Aveirense e que contou com vários 
oradores de renome internacional, nomeadamente 
Markus Reymann, da Fundação Thyssen, e João Pedro 
Sousa, professor da Universidade do Porto e também 
ele membro da mesa redonda de peritos na área da New 
European Bauhaus de Ursula von der Leyen, Presidente 
da Comissão Europeia.
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Boas
Festas

Organizado pela CMA, o “Boas Festas
em Aveiro” está nas ruas e nos principais 
palcos da Cidade com um programa para 
famílias que se estende até 10 de janeiro 
de 2023, celebrando assim o Natal
e a Festa de São Gonçalinho. 

VISUALIZE QR CODE

facebook.com/boasfestasemAveiro

Conheça o programa completo e acompanhe 
as atividades nas redes sociais
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A abertura do programa aconteceu em clima de festa onde 
centenas de pessoas se associaram ao momento que contou, 
como tradicionalmente, com o acender da Iluminação de Rua e 
da Árvore de Natal com um espetáculo piromusical, no Cais da 
Fonte Nova.

Decorrem vários Concertos em diferentes igrejas de Aveiro. São 
momentos musicais que contam com a participação de grupos 
corais de Aveiro, pelo grupo Cupertinos e outros grupos.

No Cais da Fonte Nova o Pai Natal recebe e acolhe todas as 
crianças que o queiram visitar e até entregar a sua Carta. Nas 
ruas deixe-se encontrar com os vários momentos de animação. 

Uma das principais novidades deste ano é o programa “A Magia 
do Natal”, com a apresentação de quatro espetáculos para 
toda a família e que vão fazer sonhar os mais novos. Sempre 
pelas 18h30, no Centro de Congressos de Aveiro. 

19 dez - “Maria, a Neta de Nicolau. O Musical”
20 dez- “Álbum de Família: A Prenda Ideal. Concerto Encenado”
26 dez - “Circo Mágico de Natal” com direção artística de 
Jonatas Cardinalli
27 dez - “Alice no País do Natal”.

Abertura

Concertos

Casa do Pai Natal

Espetáculos para toda a familia
“A Magia do Natal”
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nova
Agrovouga
Mantém Marca

de Sucesso

nova
Agrovouga
Mantém Marca

de Sucesso



boletim municipal aveiro [29]

O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro voltou a receber a Nova Agrovouga, um evento à escala regional, que 
relacionou muito bem a tradição dos negócios da terra com a inovação das novas formas de nutrição e bem-estar, 
aliado às mostras de animais e aos espetáculos equestres que atraíram dezenas de visitantes de todas as idades.
Na presente edição os visitantes assistiram a várias demonstrações de showcooking e talks, participaram em 
workshops e apreciaram espetáculos equestres e de animação. Destaque ainda para o Concurso Nacional da Raça 
Marinhoa onde participaram 64 animais, a Quinta Pedagógica e a oportunidade para conhecerem a raça bovina 
autóctone Barrosã, convidada especial que trouxe a Aveiro 10 animais.



[30] boletim municipal aveiro

Protocolos
de Apoio
à Gestão Escolar
com as Escolas do Município

No quadro da boa gestão do Ano Letivo em 
curso, 2022/2023, a CMA firmou protocolos de 
colaboração para Apoio à Gestão Escolar, com 
os sete Agrupamentos de Escolas do Município 
e a Escola Artística do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian de Aveiro, representando um 
investimento no valor global de 279.928€.

Os referidos protocolos traduzem-se no pagamento 
das despesas correntes (expediente, higiene e 
limpeza, material de escritório, entre outros) e 
desenvolvimento de projetos educativos, inerentes 
ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino 
Secundário e ao Ensino Artístico da rede pública 
Municipal, bem como um apoio adicional para 
pequenas reparações.

Refeições Escolares em São Jacinto
Foi também concretizado o protocolo de 
colaboração com o Centro Social e Paroquial de São 
Jacinto, no valor de 2.057,01€, para fornecimento de 
refeições aos seis alunos da Escola Básica do 1.º 
Ciclo (EB1) local, durante o ano letivo 2022/2023.

Câmara entrega 23 mil euros
para Apoio Socioeducativo aos alunos do 1.º Ciclo
No que respeita à gestão da área da Educação em 
Aveiro, estão também ativos novos protocolos de 
colaboração com os Agrupamentos de Escolas do 
Município, para apoio socioeducativo aos alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico, no valor global de 
23.780€, o que significa para 2022/2023 um apoio 
por aluno, no “Escalão A” de 40,00€, e no “Escalão 
B” de 20,00€.

Investimento de 24 mil euros em atividades
de acompanhamento dos alunos
Por fim, a CMA aprovou os protocolos de 
colaboração e o pagamento de 24.888,50€ para 6 
entidades afetas às Escolas Públicas do Município 
de Aveiro, tendo em vista a contratação da 
Componente de Apoio à Família, destinada a alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A Componente de Apoio à Família é um 
conjunto de atividades destinadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1.º Ciclo, antes e/
ou depois do horário curricular e das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, bem como durante os 
períodos de interrupção letiva.

A Escola Básica do 1.º Ciclo de Nariz recebeu, no dia 9 
de novembro, a 9.ª edição do exercício “A Terra Treme”, 
promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em 
parceria com diversas entidades públicas e privadas.

O exercício com a duração de um minuto, compreendeu a 
prática de três gestos simples de autoproteção que podem 
fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência 
de um sismo: Baixar, Proteger e Aguardar.

É objetivo da CMA sensibilizar as nossas Crianças e Jovens 
para o facto de viverem num mundo sujeito a fenómenos 
naturais cada vez mais recorrentes e mais intensos, 
desafiando-os a envolverem-se no processo de construção 
de sociedades mais seguras e resilientes a catástrofes.

Edu_
ca_
ção

“A terra treme”
na EB de Nariz promoveu
a Proteção Contra Sismos
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Câmara apoia
as Associações
Desportivas
A CMA assinou os Contratos-Programa e Protocolos de Cooperação Financeira do Programa Municipal de Apoio às 
Associações (PMAA) 2022, com 40 Associações Desportivas, a que correspondeu um valor de apoio financeiro total 
de 839.300€.

O apoio à Atividade Regular é o que concentra a maior parte das verbas entregues, com 563.750€ atribuídos a 35 
das 40 Associações. O Apoio ao Investimento é a outra grande área de atribuição de verbas, com 273.050€ para 19 
das Associações. Por último, a CMA atribuiu 2.500€ de apoios para Ações Pontuais a duas Associações Desportivas.

839.300€
de Apoio Financeiro para 2022/2023

2.841,465€ corresponde a Apoio 
à Atividade Regular e 3.056.521€ 
ao Apoio ao Investimento

40
ASSOCIAÇõES 
APOIADAS

5.897.986€

7 ÉPOCAS 
DESPORTIVAS

Des_ 
por_
to

O início da sessão ficou marcado pelo respeito de um minuto de silencio em memória do professor 
de natação e antigo atleta do SC Beira-Mar e do Clube dos Galitos, Agostinho de Oliveira
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A Câmara Municipal de Aveiro vai financiar o desenvolvimento de 
“Clubes Ciência Viva” no valor global de 23.000€ a ser distribuído 
nos próximos três anos letivos à Escola Secundária Homem Cristo 
(10.000€), à Escola Básica do Rio Novo do Príncipe (10.000€) e à 
Escola Básica e Secundária Jaime Magalhães Lima (3.000€).
Uma decisão tomada em articulação com os sete Agrupamentos de 
Escolas do Município de Aveiro e com a Fábrica Centro Ciência Viva, 
no seguimento da definição de uma estratégia concertada para os 
próximos três anos letivos (2022/2023; 2023/2024; 2024/2025). 
Com este investimento a CMA prevê a instalação e a dinamização 
de Clubes de Ciência Viva nas Escolas de 1.º, 2.º, 3.º Ciclo e Ensino 
Secundário, que pretendem reforçar a dinâmica do projeto Tech Lab 
e de Educação STEAM na Comunidade Educativa. 

Os vencedores das “Residências Artísticas STEAM” e “Hackthon 
Tech Labs” foram premiados pela CMA. Susana Patrícia Geraldes, 
vencedora do Concurso Residências Artísticas STEAM 2022, 
recebeu um prémio no valor de 4.000€, e ao Agrupamento de 
Escolas Rio Novo do Príncipe foi atribuido um prémio de 2.500€ 
para apoio à compra de materiais, que vão permitir implementar 
este projeto, na Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos de Cacia.
Já o grupo de alunos da Escola Secundária José Estêvão recebeu 
um prémio no valor de 250€, enquanto projeto vencedor da 1.ª 
edição do “Hackthon Tech Lab”, “Future Bus”. Além deste prémio, 
foram ainda atribuídas três menções honrosas.

A estratégia de Educação STEAM, promovida pela CMA, 
venceu a edição nacional deste ano dos European Enterprise 
Promotion Awards, na categoria “Investimento nas 
Competências Empreendedoras”. 
Coordenada em Portugal pelo IAPMEI, a iniciativa da Comissão 
Europeia, que visa distinguir boas práticas de promoção do 
empreendedorismo na Europa, atribuiu o primeiro lugar ao 
projeto Educação STEAM em Aveiro, uma metodologia de 
ensino que prevê a integração de conhecimento de Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Em Aveiro, a 
implementação deste modelo, que se materializa, por exemplo, 
através dos laboratórios Tech Labs, é desenvolvida com os 
Agrupamentos de Escola e a Fábrica Centro Ciência Viva. 
A promoção de competências STEAM, que arrancou através
da Aveiro Tech City em 2019, está já em execução em toda a 
rede escolar do Município. 

CMA atribuiu 23.000€ aos “Clubes Ciência Viva”

Prémios para os vencedores das “Residências 
Artísticas STEAM” e “Hackthon Tech Labs” 

Educação STEAM
vence prémio nacional

Aveiro_ 
TECH _
CITY
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Cul_
tu_
ra

“time
Switch
Aveiro” foi 
galardoado
com dois prémios 
internacionais 

O filme “Time Switch Aveiro” 
desenvolvido durante o Festival Art 
& Tour que Aveiro acolheu em 2021, 
alcançou este ano dois prémios 
internacionais. 
O primeiro galardão foi atribuído no 
“Zagreb Tourfilm Festival 2022” - 
1.º lugar na categoria Cidades. 
O segundo reconhecimento veio 
com o prémio para a Melhor 
Curta Metragem de Turismo no 
NATOURALE 2022, atribuído no 
Festival de Cinema de Natureza e 
Turismo em Wiesbaden, Alemanha.
Confirma-se, desta forma, a 
qualidade do projeto promocional 
e a estratégia definida de 
aproveitamento do conteúdo para 
divulgação territorial de Aveiro 
enquanto destino turístico.

VISUALIZE QR CODE

“Time Switch” I Aveiro

Sessão de entrega de prémios no Zabreb Tourfilm Festival 2022
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A Galeria da Antiga Capitania acolhe a exposição “Eurico 
Gonçalves: Narrativas de Sonhos”, que tem como curadores 
Marlene Oliveira e Perfecto Cuadrado. 
Nesta exposição podem ser revisitadas 48 obras de 
Eurico Gonçalves, desde início dos anos 50 até 2005, da 
coleção da Fundação Cupertino de Miranda. A produção 
de Eurico Gonçalves no universo do Surrealismo é original, 
aproximando-se ao universo onírico através de uma visão 
mais inocente, ou quase mesmo infantil. 
A exposição “Eurico Gonçalves: Narrativas de Sonhos” pode 
ser visitada até ao dia 29 de janeiro de 2023, de terça-feira a 
domingo, das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00.

A Sede do Grupo Cultural e Recreativo da Taipa acolheu, 
a 22 de outubro, um concerto do Coral de São Pedro de 
Aradas, integrado no programa Municipal “Cultura Perto de Si”.
 “Cultura perto de Si” é um programa que assenta na 
descentralização pelas freguesias da Cultura, o que 
constitui uma das linhas de força na dinamização cultural 
e de valorização do Município, contribuindo, assim, para os 
objetivos e o programa de ação do Plano Estratégico para a 
Cultura 2019-2030.

O Museu Arte Nova tem patente a exposição Grafia da 
Natureza, um convite à descoberta das fontes tipográficas 
desenvolvidas no âmbito do movimento Arte Nova e as artes 
gráficas onde surgem utilizadas, permitindo, ao mesmo tempo, 
vislumbrar a sociedade da época, que surge retratada nos 
cartazes publicitários e na imprensa. 
A exposição conta com a colaboração da Réseau Art Nouveau 
Network à qual Aveiro pertence, posicionando Aveiro nas 
manifestações Arte Nova à escala europeia. O projeto foi 
apoiado pelo programa ProMuseus da Rede Portuguesa de 
Museus, Direção Geral de Património Cultural.
A exposição pode ser visitada até 23 de abril, de terça-feira 
a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, no 
Museu Arte Nova. 

Surrealismo de Eurico Gonçalves 
retratado em Exposição

 “Cultura perto de Si” na Taipa

Grafia da Natureza – Uma exposição 
interativa sobre tipografia Arte Nova
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Como contributo para a implementação das linhas definidas no 
Plano Estratégico para a Cultura (PEC) em estreita articulação 
com o Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro 
(PAEMA) a CMA celebrou um Protocolo de Colaboração com a 
Associação Musical das Beiras, a vigorar entre 2023 e 2025. 
A Orquestra Filarmonia das Beiras, tutelada pela Associação 
Musical das Beiras, constitui um agente de relevo no universo 
cultural do Município, da Região e do País, promovendo a cultura 
musical através de ações de captação, formação e fidelização de 
públicos e de uma aposta forte na formação profissionalizante de 
jovens músicos, assumindo a Câmara Municipal de Aveiro uma 
comparticipação financeira anual no valor de 50.000€.

CMA celebra protocolo com
a Associação Musical das Beiras

300 Anos
da Igreja das Barrocas 
retratados em exposição

A Câmara Municipal de Aveiro 
evoca os 300 anos sobre o início 
da construção da igreja do Senhor 
das Barrocas com a realização de 
um programa evocativo, que teve 
lugar no dia 15 de novembro e que 
contemplou a celebração de uma 
Eucaristia, uma visita guiada à 
exposição “Senhor das Barrocas: 
300 anos de história” e um concerto 
pelo “Quarteto de Cordas Intempus”.
A exposição do “Senhor das 
Barrocas: 300 anos de história” 
pode ser visitada até 15 de março 
de 2023.
A igreja das Barrocas, em varanda 
voltada para a memória de “vistas” 
para os canais, é um símbolo 
da nossa Cidade que marca a 
sua paisagem e temos agora a 
possibilidade de (re)visitar. 
Em 2021 ficou concluída a obra de 
reabilitação, no valor de 130.000€, 
numa parceria entre a CMA, a 
DRCC e a Paróquia da Vera Cruz de 
Aveiro, que reparou a cobertura, os 
rebocos interiores, as madeiras das 
portas e caixilharias.
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Aveiro recebeu 
comemorações 
do Centenário da 
Travessia Aérea 
do Atlântico Sul

O Município de Aveiro assinalou, no passado dia 19 de 
outubro, as comemorações do Centenário da Travessia 
Aérea do Atlântico Sul realizada pelo Almirante Gago 
Coutinho e o Comandante Sacadura Cabral. 

No âmbito das comemorações foi inaugurada uma 
placa comemorativa junto ao Monumento à Aviação 
Naval (Rua Clube dos Galitos), assim como uma 
visita à exposição itinerante sobre o Centenário da 
Travessia, que esteve patente no Centro de Congressos 
de Aveiro. Estes dois momentos contaram com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 
Ribau Esteves, e do Chefe de Estado Maior da Armada, 
Almirante Gouveia e Melo. 

Estas ações foram promovidas pela Marinha Portuguesa 
que, ao longo de todo o ano e em todo o país, mostraram 
a história da aventura que a 30 de março de 1922 
teve início: a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, 
protagonizada pelo Almirante Gago Coutinho e pelo 
Comandante Sacadura Cabral a bordo do hidroavião 
Fairey III, batizado “Lusitânia”, tendo como destino
final o Rio de Janeiro. 

CMA e Direção Geral do 
Património celebram protocolo

O Executivo Municipal deliberou aprovar o 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Aveiro e a Direção-Geral 
do Património Cultural para o Depósito da 
obra de arte “Retrato de Santa Joana, Princesa 
de Portugal, do século XVII”, a qual integra 
atualmente a coleção do Museu Nacional Frei 
Manuel do Cenáculo, em Évora. 
A referida obra integrou a exposição “Princesa 
Santa Joana, 500 anos em Aveiro” que esteve 
patente no Museu de Aveiro / Santa Joana 
entre 12 de maio e 28 de agosto de 2022, 
tendo sido assumida uma intervenção de 
conservação e restauro pela Câmara Municipal 
de Aveiro de forma a garantir a sua boa exibição 
dado o seu frágil estado de conservação. 
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Aveiro recebe em outubro de 2024 o Congresso Nacional 
da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP). Uma boa notícia para o Município 
que resulta de um trabalho de negociação e o acordo 
entre a referida Associação, a Câmara Municipal de 
Aveiro e a Turismo Centro de Portugal. 

A realização deste importante congresso da área do 
Turismo constitui um novo impulso na nossa economia 
e em especial no conhecimento e promoção do destino 
Turístico de Aveiro enquanto Cidade, Município e Região, 
num trabalho de parceria com as Empresas do setor. 

Congresso 
da AHRESP 
em 2024 
vai ser
em Aveiro

Depois de ter recebido por 
duas vezes (2016 e 2021) o 
Congresso da Associação 
Portuguesa de Agentes de 
Viagens e Turismo - APAVT, 
a cidade de Aveiro é agora 
chamada a receber outro 
grande evento para o setor 
da restauraçao e turismo
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ANIMAIS DE_

COMPANHIA

A CMA irá reforçar o apoio previsto no âmbito do 
protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários, no 
valor de 6.088,50€.
Este valor será utilizado no âmbito da Campanha 
Animais de Companhia e do Programa Nacional de 
Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia 
em Risco (PNASVACR), para atribuição de Cheques 
Veterinários referentes aos animais errantes capturados 
e para animais de famílias carenciadas.

Em 2022 e até ao momento, foram esterilizados 60 
animais, além de terem sido colocados microchips, 
administradas vacinas antirrábicas, realizados 
tratamentos e análises pontuais, assumindo a Câmara 
um investimento crescente nesta nova e importante área 
da vida do nosso Município.

CMA
reforça verba
para cuidar de animais
errantes e de companhia 
de famílias carenciadas

Cinco eixos da Campanha Animais 
de Companhia

> Não ao abandono

> Adote um animal

> Vacinação, Legalização e Identificação   

 Eletrónica

> Esterilização de Animais  Abandonados

> Não fique indiferente

+ Informação em: cm-aveiro.pt
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O Presidente da CMA recebeu, em visita oficial, os 
Alcaides de Gijon e Vila-real, duas cidades espanholas. 
A receção da Alcaldesa de Gijón, Ana González 
Rodrigues, aconteceu à margem da reunião da Rede 
Europeia CulturNext e teve como principal objetivo a 
troca de impressões sobre a Candidatura de Aveiro 
a Capital Europeia da Cultura 2027 pelo interesse do 
Ayuntamento de Gijón em conhecer a experiência de 
Aveiro para o seu processo de Candidatura a Capital 
Europeia da Cultura em 2031.
A visita do Alcaide de Vila-real, José Benlloch Fernández 
e a sua delegação, que integrava Professores e 
Doutorandos da Universidade Jaume I e da Universidade 
de Aveiro, da área da Cerâmica, teve por base o interesse 
da cooperação entre Aveiro e Vila-real pela grande 
importância da cultura, da investigação e da indústria 
cerâmica nos dois territórios.

Portugal foi o País convidado da “Feira científica, 
tecnológica y de innovación – destaca2022” que se 
realizou no “Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de 
Vila-real”, entre 16 a 18 de novembro, e que contou com 
a participação ativa da Universidade de Aveiro.

A cidade de Aveiro assinou um protocolo com a Cidade 
de Rouen (França), estabelecendo uma parceria para 
a área da cultura e do conhecimento. As duas Cidades 
são candidatas ao título de Capital Europeia da Cultura, 
em 2027 para Aveiro e 2028 para Rouen, e propõem 
desenvolver projetos e atividades de cooperação comum 
que tragam benefícios para as suas estratégias culturais a 
longo prazo.   

Este protocolo sublinha o compromisso de trabalharem 
em conjunto para o seu desenvolvimento cultural através 
de parcerias internacionais, assegurando oportunidades de 
troca de conhecimento, desenvolvimento de competências 
e encontros interculturais entre as comunidades.

Ribau Esteves reuniu
com Alcaldes de Gijon e Vila-real

Aveiro e Rouen (França)
assinam Protocolo

Inter_
nacio_
nal
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DELIBERAÇõES
REUNIÃO DE CÂMARA
22 setemBro A 25 De novemBro 2022

Contrato para a execução da empreitada de “Requalificação e Ampliação da Escola Básica das 
Barrocas” - Alteração às Fontes de Financiamento – Deliberado, por unanimidade.

Clubes Ciência Viva - Pagamento aos Agrupamentos de Escolas que submeteram processo de 
Candidatura à Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Protocolos de colaboração para Apoio à Gestão Escolar - ano letivo 2022/2023, a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Aveiro e os sete Agrupamentos de Escolas e a Escola Artística do 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de colaboração para fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (EB de São Jacinto) - ano letivo 2022/2023 – Deliberado, por unanimidade.

Protocolos de colaboração para a implementação da Componente de Apoio à Família - ano letivo 
2022/2023, a celebrar entre o Município de Aveiro, Entidades Executoras da Componente de Apoio à 
Família e Agrupamentos de Escolas – Deliberado, por unanimidade.

Protocolos de colaboração para o Apoio Socioeducativo a Alunos do 1.º CEB - ano letivo 2022/2023, 
a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e os sete Agrupamentos de Escolas do Município – 
Deliberado, por unanimidade.

Normas da Assembleia Municipal Jovem – Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar as Normas.

Subsídios de caráter eventual emergentes e não emergentes no âmbito do processo de transferência 
de competências no domínio da ação social, relativos a setembro 2022 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente.

Alteração da composição de um agregado familiar, residente no Bairro Social da Bela Vista - 
Proposta n.º 139 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração do elemento identificado na 
proposta.
Alteração da composição de um agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 140 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração do elemento identificado na proposta.
Alteração da composição de um agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 142 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração do elemento identificado na proposta.
Autorização de permanência provisória por período alargado, mas a título transitório, de um 
elemento, na habitação social atribuída a um agregado familiar, residente na Urbanização de 
Santiago - Proposta n.º 148 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a permanência do elemento 
identificado na proposta.

Transferência de competências do Estado para o Município de Aveiro, no domínio da gestão de 
Património imobiliário público, do prédio com a denominação comum “Centro Educativo Dr. Alberto 
souto” – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara Municipal de 8 de setembro 
de 2022.

“Aquisição de Novo Ferry Elétrico para Transporte entre S. Jacinto e o Forte da Barra” - modificação 
objetiva do contrato: serviços a menos e serviços complementares – Deliberado, por unanimidade.

“Execução dos Sistemas de Carregamento para os Cais de S. Jacinto e do Forte da Barra - Aveiro” – 
Deliberado, por unanimidade:

1. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, que aprovou a Fase 1 - Estudo de Sistemas de   
 Carregamento;
2. Aprovar a Fase lI - Projeto de Especialidades e Projeto de Execução, anexos à proposta;
3. Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, no montante de 1.330.000,00€, 
 acrescido de IVA, à taxa legal em vigor;
4. Autorizar a abertura de procedimento por concurso público simplificado, cujo preço base é de  
 1.330.000,00€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, e com prazo de execução de 6 (seis) meses;
5. Aprovar as peças do procedimento, anúncio, programa de procedimento, caderno de encargos e  
 respetivos anexos;
6. Designar os elementos que compõem o Júri;
7. Delegar no Júri do Procedimento as competências para prestar todos os esclarecimentos   
 solicitados, proceder à apreciação das propostas, elaborar os respetivos relatórios de análise
 das propostas, e realizar a audiência prévia;
8. Designar o Eng.º João Pontes, como Diretor de Fiscalização, e a Eng.ª Cláudia Redondo, como  
 Coordenadora de Segurança;
9. Designar a Técnica Superior Ana Cristina Ferreira como Gestora do Contrato.

Revisão do Plano de Pormenor do Centro - Proposta de Plano a submeter a conferência 
Procedimental – Deliberado, por maioria, aprovar a Proposta de Plano e o Relatório de 
Fundamentação.

Processo de Obras n.º 52/2018 - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
obras de construção n.º 70/2019.

20.out

suspensão do mandato – Deliberado, por unanimidade, aceitar a suspensão do mandato dos 
Senhores Vereadores Dr. Manuel Sousa e Doutora Joana Valente, eleitos pelo Partido Socialista.
Alteração à data de realização das Reuniões de Câmara do mês de novembro – Deliberado, por 
unanimidade. 

Feira de março 2023 – Deliberado, por unanimidade.

“7.º Rali Santa Joana” / VMCF - Vintage Motors Club Friends - Licença Especial de Ruído n.º 
143/2022 – Deliberado, por unanimidade.

Emissão de parecer favorável à atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação Bisturi 
Humanitário - Associação Sem Fins Lucrativos – Deliberado, por unanimidade, emitir parecer 
favorável.

Programa OCUPA-T - Pagamento das Bolsas de setembro a outubro – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar o pagamento, no valor total de 2.700,00€.

Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Direção-Geral do 
Património Cultural para o Depósito de Bens Culturais nos Museus de Aveiro - Retrato de Santa 
Joana, Princesa de Portugal (Século XVII) – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do 
Protocolo de Colaboração.

Doação de peças pelos artistas da XV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro a integrar 
nos Museus de Aveiro - Coleção Bienal – Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação de peças, 
efetuada pelos artistas do projeto/instalação Círculos, da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, e pelas artistas da Residência Artística do projeto CreArt I Rede de Cidades para a Criação 
Artística.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Musical das Beiras - Triénio 
2023 – 2025 – Deliberado, por unanimidade.

memorando de Cooperação entre rouen e Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 136/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 150/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€. 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 151/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico ao munícipe, no valor total de 590,94€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 152/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico ao munícipe, no valor total de 590,94€. 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 154/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€.

Extinção da Cláusula de Reversão - “Parcela de terreno para construção urbana, destinada à 
ampliação das instalações da filial da Caixa Geral de Depósitos” – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público Internacional - “Aquisição de Serviços para elaboração do 
Projeto de Execução para a Construção do Eixo Rodoviário Aveiro - Águeda (ERAA)” - Aprovação da 
minuta da adenda ao contrato – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/01/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola 
Básica da Quintã do Loureiro” - Trabalhos complementares e trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/30/20 - “Requalificação Urbana Eixo “Rotunda” 
Rua de Viseu e Rua dos Milagres - “Rotunda” de Esgueira - 1.ª Fase” - Prorrogação do prazo da 
empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/20 - “Reabilitação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Prorrogação do prazo da empreitada – 
Deliberado, por unanimidade.

22.set

Memorando de Entendimento entre a Universidade de Artes Aplicadas de Viena de Áustria e a 
Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade. 

Adesão à iniciativa “EFFE SEAL for Festival Cities and Regions” – Deliberado, por unanimidade.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Atribuição de Apoio à Realização de Ação Pontual - 
Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas - “SOPAS DE AVEIRO - ENCONTRO DE SABORES” e Grupo 
Poético de Aveiro - “8º PORTUGAL SLAM - FESTIVAL DE POESIA E PERFORMANCE” – Deliberado, 
por unanimidade a atribuição de apoio logístico, bem como financeiro, no montante de 2.500,00€.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo celebrado entre o Município de Aveiro e o Clube dos Galitos – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio financeiro ao Clube dos Galitos, no montante de 44.760,00€.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo celebrado entre o Município de Aveiro e o Sporting Clube de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade, atribuir apoio financeiro ao Sporting Clube de Aveiro, no montante de 10.000€.

Regulamento de Exploração de Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de 
Jogo do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar, ao abrigo do disposto a proposta de 
Regulamento de Exploração de Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de 
Jogo do Município de Aveiro.

Regulamento Municipal de Apoio às Associações – alteração – Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Apoio às Associações.

Regulamento Municipal do Fundo de Apoio a Famílias – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta 
de Regulamento do Fundo de Apoio a Famílias do Município de Aveiro.

Regulamento de Gestão da Mobilidade – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Regulamento 
de Gestão da Mobilidade.

Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta 
de Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública.

Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e dos Horários de Funcionamento do 
Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Regulamento de Publicidade e 
Ocupação do Espaço Público e dos Horários de Funcionamento do Município de Aveiro.

Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de 
Regulamento Urbanístico do Município de Aveiro.

Regulamento das Feiras, Venda ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro – 
Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de Regulamento das Feiras, Venda Ambulante, Mercados 
e Atividades Diversas do Município de Aveiro.

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de 
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas.

Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro – alteração – Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta de alteração ao Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro.

Emissão de parecer favorável à atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação de Dadores 
de Sangue do Concelho de Aveiro - ADASCA - Associação Sem Fins Lucrativos – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por hasta pública, por licitação verbal, para atribuição do direito de ocupação de dois 
espaços para armazenagem de apoio a dois lugares de venda concessionados do tipo banca, no 
Mercado Manuel Firmino, no Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

Aveiro Tech City - ATW Normas de Participação do Aveiro Tech City Hackathon – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Autorização de permanência provisória de um elemento na habitação atribuída a um agregado 
familiar, sita na Urbanização de Santiago, da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz – 
Deliberado, por unanimidade, autorizar a permanência provisória do elemento, pelo período de 6 
meses.

“Prestação de Serviços na Área de Seguros” - Abertura de Procedimento – Deliberado, por 
unanimidade autorizar a dispensa do cumprimento do limite financeiro estabelecido na alínea b), do 
n.º 1, do artigo 61.º da Lei do Orçamento do Estado, de 27 de junho (LOE 2022) e autorizar o reforço 
do compromisso plurianual, no montante de 10.200,00€, para o ano 2023.

Procedimento por Concurso n.º 18/20 - “Requalificação do Largo do Rossio e Praça General 
Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do Serviço Público de Estacionamento Subterrâneos” - 
modificação objetiva do contrato- Trabalhos complementares e prorrogação do prazo de execução 
– Deliberado, por maioria ratificar, o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º 12/22 - “Concessão da Gestão e Exploração do Mercado 
José Estevão, em Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente.

Resolução do Contrato de Concessão outorgado a 23 de agosto de 2016, na sequência de 
Procedimento por Concurso Público n.º 2/CP-CF-DCS-ACGC – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - “Construção do Ecocentro Municipal de 
Aveiro” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/31/19 - “Parque Aventura de Esgueira” - Trabalhos a 
menos n.º 1 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
da Póvoa do Paço” - Trabalhos Complementares n.º 12 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro” - 
revisão de preços extraordinária – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Transferência para a Comunidade lntermunicipal da Região de Aveiro - Comparticipação camarária 
- Baixo Vouga Lagunar - Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés - 
Rio Novo do Príncipe – Deliberado, por unanimidade a transferência de verbas para a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, no montante de 83.367,89€.

Atualização Tarifária AveiroBus 2022 - Enquadramento Financeiro - Aditamento à proposta n.º 05/
Dmt/2022 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 316/2006 - Deliberado, por unanimidade.

06.out

“Festa em Honra de Nossa Senhora das Areias / Fábrica da Igreja Paroquial de São Jacinto” - Licença 
Especial de Ruído n.º 135/2022 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

“Noite Europeia dos Investigadores 2022” / Universidade de Aveiro -  Licença Especial de Ruído n.º 
136/2022 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

“À mesa com S. Gonçalinho - Festival Gastronómico” - Comissão de Festas de S. Gonçalinho -  Licença 
Especial de Ruído n.º 137/2022 – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.
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Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/20 - “Reabilitação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Reposição de Equilíbrio Financeiro – 
Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 1297/2022 - Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 81/2020 - APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental – Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse Municipal da Associação e 
autorizar a isenção da respetiva taxa municipal pela emissão do alvará de licença.

Processo de Obras n.º 558/1954 - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção n.º 278/2019.

28.out

Grandes Opções do Plano, Orçamento, Mapa de Pessoal e Mapa Anual Global Consolidado de 
Recrutamentos Autorizados – 2023 – Deliberado, por maioria.

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – 2023 – Deliberado, por maioria.

Derrama – 2023 – Deliberado, por maioria.

Participação Variável no IRS – 2023 – Deliberado, por maioria.

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) – 2023 – Deliberado, por maioria.

Atribuição de Apoio Logístico - cedência de autocarro CMA referente ao mês de agosto – Deliberado, 
por unanimidade.
Atribuição de Apoio Logístico - cedência de autocarro CMA referente ao mês de setembro – 
Deliberado, por unanimidade.  
Alteração da titularidade do Fundo de Maneio para o Exercício de 2022 - Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens – Deliberado, por unanimidade.
21.ª Edição do Concurso Aveiro Jovem Criador 2023 - Regulamento e Prémios – Deliberado, por 
unanimidade.

Protocolo de colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, 
para o ano letivo de 2022/2023 – Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - “Lote n.º 1, Setor V, Zona a Sudeste de Cacia” – Deliberado, por 
unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - “Lote n.º 5 da Urbanização de Azurva” – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º 12/22 - “Concessão da Gestão e Exploração do Mercado 
José Estevão, em Aveiro” - Prorrogação do prazo de apresentação dos documentos de habilitação – 
Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 106/2017 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de construção n.º 155/2019.

04.nov

Processo n.º 702/22.0BEAVR. Providência Cautelar. Autores: Pedro Manuel de Sá Rodrigues de 
Almeida e Outros. Réu: Município de Aveiro. Contrainteressados: Junta de Freguesia de São Jacinto 
e Estado Português. - RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA – Deliberado, por maioria.

10.nov

Programa Municipal de Apoio às Associações - Atribuição de Apoio à Realização de Ação Pontual - 
Coro Voz Nua - Associação Cultural – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio financeiro 
ao Coro Voz Nua - Associação Cultural, no montante de 475,00€.

“Residências Artísticas STEAM” - Pagamento à Artista vencedora e ao Agrupamento de Escolas Rio 
Novo do Príncipe – Deliberado, por unanimidade, autorizar, a realização da transferência do prémio 
monetário à Artista vencedora, Susana Patrícia Geraldes, no valor de 4.000,00€, e o pagamento do 
apoio financeiro, no valor de 2.500,00€, ao Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe.

“Hackathon Tech Lab” - Pagamento aos alunos premiados – Deliberado, por unanimidade, autorizar, 
a realização da transferência do prémio monetário, no valor de 250,00€, ao grupo de alunos 
responsável pelo Projeto vencedor “Future Bus”. 

Proposta de emissão de parecer favorável à atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação 
Academia de Saberes de Aveiro - Associação Sem Fins Lucrativos – Deliberado, por unanimidade, 
emitir parecer favorável.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 160/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€. 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 163/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 164/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 166/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.

Subsídios de caráter eventual emergentes e não emergentes no âmbito do processo de transferência 
de competências no domínio da ação social - Ratificação dos apoios atribuídos relativos a outubro 
de 2022 - Proposta n.º 162/2022 – Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. 
Presidente.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Eixo, Freguesia 
de Eixo e Eirol - Proposta n.º 158/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração da 
composição do agregado familiar de uma inquilina municipal.

Autorização de permanência provisória de um elemento e respetivos filhos na habitação social 
atribuída na Urbanização de Santiago, da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta 
n.º 159/2022 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a permanência provisória do elemento 
identificado na proposta.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/21 - “Centro Escolar de Nossa Senhora de 
Fátima” - Trabalhos Complementares n.º 2 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - Reabilitação e Ampliação da Escola Básica 
de Azurva - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/21 - Requalificação Urbana da Avenida 25 de 
Abril - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/2022 - “Manutenção e pequenos arranjos 
urbanísticos em arruamentos na Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz” - Projeto 
de execução e abertura de procedimento por concurso público – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo entre o Município de Aveiro e a Ordem dos Médicos Veterinários: Campanha de Animais de 
Companhia - Reforço da Verba – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 2758/2022 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 2759/2022 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 2804/2022 - Deliberado, por unanimidade.

25.nov

Alteração à data de realização das Reuniões de Câmara do mês de dezembro – Deliberado, por 
unanimidade. 

Apoios Financeiros às Associações Desportivas no âmbito do Programa Municipal de Apoio às 
Associações 2022/2023 – Deliberado, por unanimidade.

Apoios Financeiros às Associações de Pais no âmbito do Programa Municipal de Apoio às 
Associações 2022/2023 – Deliberado, por unanimidade.

Programa Municipal de Apoio às Associações - Candidatura à atribuição de Apoio à Realização 
de Ação Pontual - Associação Musical e Cultural de S. Bernardo - “Aquisição de Fardamento” – 

Deliberado, por unanimidade, indeferir a candidatura apresentada.

 Parecer para Transferência de Instalações da Farmácia Simões - Eixo e Escalas de Turno de 
Farmácias (Serviço Permanente) - Ano 2023 – Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.

Transferência para a CIRA - “Comparticipação Camarária Capital - Apoio ao Funcionamento do 
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal – Deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência 
camarária, no montante de 2.619,22 €.

Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública – Deliberado, por unanimidade.

15.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente.
16.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente.

FAM - Distribuição de Resultados - Exercício de 2020 e 2021 – O Executivo tomou conhecimento que 
o Fundo de Apoio Municipal procedeu à transferência do montante correspondente à distribuição de 
resultados, correspondente aos exercícios 2020/2021.

Caducidade do direito de ocupação definitiva dos lugares de venda - Lojas 6 e 7 do Mercado 
Municipal Manuel Firmino, no Município de Aveiro, titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 
88/2014 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do direito de ocupação definitiva dos 
lugares de venda.

Caducidade do direito de ocupação definitiva do lugar de venda - Loja 16 do Mercado Municipal 
Manuel Firmino, titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 02/2018 – Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade do direito de ocupação definitiva do lugar de venda.

Caducidade do direito de ocupação definitiva do armazém de apresto A3.5 Núcleo de Apoio à Pesca, 
Cais de São Jacinto, no Município de Aveiro, titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 11/2021 
– Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do direito de ocupação definitiva do armazém 
de apresto.

Conselho Consultivo da Juventude - Alteração das Normas de Participação – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a nova versão das Normas.

Aveiro Tech City - ATW - Pagamento ao premiado do “Aveiro Tech City Hackathon” – Deliberado, por 
unanimidade, autorizar, a realização da transferência do prémio monetário, no valor de 5.000,00€, ao 
representante da equipa responsável pela ideia vencedora “Continental_AA&AI_2”.

Aprovação de Bilhética - Boas Festas em Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Grande Rota da Ria de Aveiro - Vistoria e homologação – Deliberado, por unanimidade, aprovar os 
procedimentos inerentes à continuidade do projeto.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 134/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€. 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 165/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€. 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 170/2022 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 590,94€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 59486/2022 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00€.

Autorização para permanência provisória por período alargado, mas a titulo transitório, de um 
elemento, na habitação social atribuída a um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago 
- Proposta n.º 173/2022 – Deliberado, por unanimidade.

Renovação da autorização de permanência provisória por período alargado de 1 ano, de um elemento 
na habitação social atribuída à sua mãe, sita na urbanização de Santiago - Proposta n.º 174/2022 – 
Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - “Lote de terreno na faixa sul da Av. Dr. Lourenço Peixinho” – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 21/22 -Concessão da Casa de Chá do Museu 
Arte Nova, em Aveiro – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 20/22 - Prestação de Serviços na Área dos 
Seguros - revogação da deliberação de 22 de setembro de 2022 e Adjudicação – Deliberado, por 
unanimidade.
 
Procedimento por concurso público simplificado n.º 22/22 - “Execução dos Sistemas de 
Carregamento para os Cais de S. Jacinto e do Forte da Barra - Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 18/20 - “Requalificação do Largo do Rossio 
e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro, e Concessão do Serviço Público de Estacionamento 
Subterrâneos” - Revisão extraordinária de preços – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º 23/20 - “Manutenção e Pequenos Arranjos Urbanísticos em 
arruamentos nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana - Lote 1” - Prorrogação do prazo de 
execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º 23/20 - “Manutenção e Pequenos Arranjos Urbanísticos em 
arruamentos nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana - Lote 2” - Prorrogação do prazo de 
execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/23/19 - “Requalificação da Rua Almirante Cândido 
dos Reis” - Prorrogação do prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - “Requalificação da Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho” - Prorrogação do Prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - “Requalificação da Avenida Dr. Lourenço 
Peixinho” - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/20 - “Recuperação de Habitações Sociais - Fase 
IV - Redes de Águas (PEDUCA)” - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/20 - “Reabilitação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Trabalhos complementares – Deliberado, por 
unanimidade.

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

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - “Requalificação da Rua Vale Caseiro” - 
Reposição de Equilíbrio Financeiro - 2ª análise – Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de 
reposição do equilíbrio financeiro. 

Reunião Comissão Municipal de Toponímia – Deliberado, por unanimidade, em conformidade com o 
parecer da Comissão Municipal de Toponímia:
 a. Criar o topónimo Viela dos Adrianos, na Freguesia de Cacia;
 b. Criar o topónimo Rua do Paçal, na Freguesia de Cacia;
 c. Criar o topónimo Rua dos Desportos Náuticos, na Freguesia de Cacia;
 d. Criar o topónimo Viela do Monte, na Freguesia de Eixo e Eirol;
 e. Criar o topónimo Praceta da Quinta da Boavista, na Freguesia de Esgueira;
 f. Criar o topónimo Travessa da Quinta da Boavista, na Freguesia de Esgueira;
 g. Criar o topónimo Travessa Mário Nascimento, na Freguesia de Esgueira;
 h. Criar o topónimo Viela do Poço, na Freguesia de Esgueira;
 i. Criar o topónimo Beco José Falcão, na Freguesia de Esgueira;
 j. Aprovar alteração do topónimo Avenida das Agras do Norte para o topónimo já aprovado, na  
  reunião de Câmara Municipal de 26 de novembro de 2020, Avenida 25 de Novembro;
 k. Ratificação da atribuição de Rua a topónimo já aprovado, na reunião de Câmara Municipal de 
  21 de abril de 2021, “Severino dos Anjos Vieira” para a rua que se inicia na Avenida Nossa   
  Senhora da Alegria e termina na Viela do Canto;
 l. Criar o topónimo Travessa do Salgueiral na Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima
  e Nariz;
 m. Criar o topónimo Rua do Pinhal Senhora da Alumieira na Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora 
  de Fátima e Nariz;
 n. Criar o topónimo Travessa Vasco da Gama, na Freguesia de Santa Joana;
 o. Criar o topónimo Travessa da Balseira na Freguesia de Esgueira.

Processo de Obras n.º 127/1954 - Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 
licenciamento de obras de ampliação n.º 124/2020.

Processo de Obras n.º 939/1966 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 545/1998 - Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 867/2021 - Deliberado, por unanimidade
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Câmara Municipal de Aveiro
234406 300 
geral@cm-aveiro.pt

Gabinete de Atendimento Integrado 
(CMA)
Tel. 234 406 300 
Horário: 8h30 - 16h30 de 2ª a 6ª feira

gai@cm-aveiro.pt 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Tel. 234 384 990
smpc@cm-aveiro.pt

Polícia Municipal
Tel. 234 340 520
policia.municipal@cm-aveiro.pt

teatro Aveirense
Tel. 234 400 920
info-teatroaveirense@cm-aveiro.pt

museu da Cidade
Tel. 234 406 485
museusdeaveiro@cm-aveiro.pt

Museu de Aveiro / Santa Joana
Tel. 234 423 297

museusdeaveiro@cm-aveiro.pt

ATLAS Aveiro - Biblioteca Municipal

Tel. 234 386 158
biblioteca@cm-aveiro.pt

Centro de Congressos de Aveiro
Tel. 234 406 481
ccongressos@cm-aveiro.pt

Gabinete Técnico Florestal
Tel. 969 245 879
dmartins@cm-aveiro.pt

Aveiro Bus
Sistema Público de Transportes

Tel. 234 322 322
Ecocentro Municipal
Tel. 234 127 942
aveiro@veolia.com

veolia - Recolha de Resíduos Urbanos

Tel. 234 127 942
aveiro@veolia.com

CirA - Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro

Tel. 234 377 650
geral@regiaodeaveiro.pt

GNR
Tel. 234 378 220
ct.avr.davr@gnr.pt

PsP
Tel. 234 400 290
cpaveiro@psp.pt

Centro hospitalar do Baixo vouga
hospital de Aveiro
Tel. 234 378 300
sec-geral@chbv.min-saude.pt

Bombeiros novos de Aveiro
Tel. 234 422 333

Bombeiros velhos de Aveiro
Tel. Emergência - 234 422 122 

ADrA - Águas da Região de Aveiro

Tel. 800 201 202 / 234 910 295
adra@adp.pt

E- Redes - Iluminação Pública

Tel. Avarias Elétricas - 800 506 506 

Junta de Freguesia de Aradas
Tel. 234 426 751 
geral@jf-aradas.pt

Junta de Freguesia de Cacia
Tel. 234 912 439 
jfcacia@gmail.com

Junta de Freguesia de Eixo e Eirol
Tel. 234 932 357 
geral@jf-eixoeirol.pt 

Junta de Freguesia de Esgueira
Tel. 234 311 170 
jfesgueira@gmail.com  

Junta de Freguesia de Oliveirinha
Tel. 234 941 494 |
freguesiadeoliveirinha@gmail.com

Junta de Freguesia de Requeixo, 
nossa senhora de Fátima e nariz
Tel. 234 931 811 [Requeixo] 
Tel. 234 943 400 [N.Sra. Fátima]
Tel. 234 753 333 [Nariz]
geral@uniao-rfn.pt

Junta de Freguesia de Santa Joana
Tel. 234 343 370
fstajoana@gmail.com

Junta de Freguesia de São Bernardo
Tel. 234 341 709 |
jf.sbernardo@hotmail.com

Junta de Freguesia de São Jacinto
Tel. 234 331 078 |
presidente@jf-saojacinto.pt | 
freguesia.sj@gmail.com 

União de Freguesias da Glória e 
vera Cruz
Tel. 234 427 065 | 234 427 832
geral.fgloriavcruz@gmail.com

servicos.fgloriavcruz@gmail.com

CONTACTOS_
ÚTEIS



Uma mensagem

Mais Natal, 
Menos Resíduos

Reduzir
listar todas as compras 
(menos exageros 
e desperdício!) 

dizer "Não!" 
aos descartáveis 

evitar pré-cozinhados 
embalados

utilizar água da torneira 
e sumos feitos em casa

A quadra natalícia é 
um momento privilegiado 
para celebrar com aqueles 
de quem mais gostamos 
o amor, a união e a 
felicidade. Que este ano 
a preservação do ambiente 
faça também parte dessa 
grande festa e que reduzir, 
reutilizar e reciclar sejam 
ações que se traduzam 
em Mais Natal, Menos 
Resíduos. 

Reciclar
separar os resíduos 
(embalagens) e levar ao 
ecoponto

compostar os resíduos 
orgânicos da ceia de Natal

levar ao ecocentro objetos 
fora de uso

não colocar resíduos fora 
dos contentores

Reutilizar
criar as próprias 
decorações a partir 
de resíduos  

reaproveitar as sobras 
da ceia  

usar fruta madura para 
compotas para oferecer

dar novos "donos" 
a objetos que já não usamos

Mais ideias para 
Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar em:

Fale connosco.

234 127 942
*os serviços de recolha 

e limpeza decorrem 
nos horários habituais
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