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Caros(as) Munícipes

  Estamos a viver as últimas semanas do ano de 2018 e a ultimar os preparativos para 
termos um Ano Novo de 2019 pleno de atividade e realizações.
  Damos conta nesta edição de Novembro de 2018, das muitas realizações e obras que 
ocorreram e estão em pleno desenvolvimento no Município de Aveiro, em múltiplas 

localizações e em diversos setores de atividade.
  A inauguração e ativação da Casa da Cidadania no âmbito da nova Política Municipal da Cidadania, é um 
marco importante da atividade da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) reiterando por esta via o convite a 
todos para conhecerem e vivenciarem este espaço agora renovado com novos atrativos.
  O mês de outubro teve vários acontecimentos importantes, destacando nesta nota dois deles. A 
realização do TechDays 2018, com o registo de crescimento deste evento especial liderado pela CMA 
com a parceria de instituições públicas e privadas do ecossistema das TICE. A aprovação da Candidatura 
do Projeto “Aveiro STEAM City” no âmbito do Programa da Comissão Europeia “Urban Inovative Action”, 
que leva Aveiro para um grupo restrito e muito importante de Cidades Europeias.
  Nesta fase da nossa vida comunitária, quero dar destaque e convidar Todos a participarem no debate 
público da Revisão da Carta Educativa que temos aberto até 12DEZ18, procurando definir um novo 
desenho para a Rede Escolar do Município de Aveiro que garanta a boa qualificação do Parque Escolar 
que vamos prosseguir com grande intensidade, assim como as melhores condições para a formação 
das nossas Crianças e Jovens, e para o trabalho dos Profissionais, cuidando também de definir as linhas 
estratégicas e os objetivos dos projetos educativos que realizamos no Município de Aveiro.
  A aposta na maior proximidade e na facilitação da relação entre a CMA e os Cidadãos, tem ao dispor 
de Todos um novo site da CMA e duas APP, numa aposta na modernização útil e promotora de uma 
cidadania mais informada e ativa, e de uma CMA mais eficiente.
  As Grandes Opções do Plano de 2019 têm um lugar especial nesta edição do Boletim Municipal, dando 
nota das apostas que vamos concretizar, numa Câmara Municipal mais capaz, mais investidora e com o 
seu processo de recuperação financeira em bom ritmo de consolidação. 
  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.
  Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
  Venha conhecer o Boletim Municipal de Novembro de 2018.
  Um Convite Especial: viva a iniciativa BOAS FESTAS em AVEIRO, com uma oferta muito diversificada para 
as suas Festas de Natal, de Passagem do Ano e de São Gonçalinho.
  Feliz Natal e Um Excelente Ano Novo 2019.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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Inaugurada no passado 
dia 21 de outubro, a 
nova Casa Municipal da 
Cidadania assume-se 
agora como um espaço 
intergeracional que conta 
com um programa de 
atividades concertado 
para todas as idades.
Os mais novos têm assim 
disponível um TechLab 
para as primeiras 
aventuras com a 
tecnologia, enquanto que 
os amantes do gaming 
podem contar com a PS4 
e respetivos jogos online.

Inauguração para todos
Para a inauguração do 
novo espaço da Cidadania 

em Aveiro, a CMA 
preparou ainda alguns 
momentos musicais no 
âmbito do “Projeta-T”, a 
atuação do Coro da Junta 
de Freguesia de Esgueira, 
do Quarteto de Saxofones 
pela Escola Artística do 
Conservatório de Música 
de Aveiro Calouste 
Gulbenkian e ainda com 
um mini concerto pela 
Tuna Feminina da AAUAv 
e Grupo Etnográfico e 
Cénico das Barrocas.
Outro dos momentos em 
destaque foi o Flashmob 
de dança, recriado por 
grupos de dança do 
Município e uma aula 
de zumba.
A nova Casa Municipal 
da Cidadania é uma 
obra de qualificação e 

CASA
MUNICIPAL DA 

CIDADANIA
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[4 a 14 ]
Workshop Internet e Email

[17 a 21]
Campo de Férias Juvenil

[26 a 28]
Dias na Casa 

[15]
Oficina de Corações
de Natal

[22]
Dia aberto da Casa

remodelação do 
espaço da antiga Casa 
Municipal da Juventude, 
no valor  de 144.000€, 
realizada pela empresa 
PEMI - Construção e 
Engenharia, Lda.. 
O edifício remodelado 
pela última vez em 1999 
registava infiltrações 
na cobertura e 
caixilharias, pelo que 
se tornou necessária 
esta intervenção para 
ajustar as áreas às novas 
dinâmicas da Casa 
contemplando também 
a reformulação das 
acessiblidades, que a 
transformou num espaço 
fisicamente inclusivo.

Dezembro
na C A S A



PRESIDENTE COMPÕE DELEGAÇÃO PORTUGUESA
NO COMITÉ DAS REGIÕES DA UNIÃO EUROPEIA

A Delegação de Portugal no Comité das Regiões da União Europeia, por 
decisão do Conselho de Ministros de 13 de setembro de 2018, e após consulta 
à Associação Nacional de Municípios Portugueses, integra o Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, como membro efetivo, 
garantindo assim e também por esta via a afirmação política internacional 
de Aveiro, Município e Região.

A Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) viu aprovada a sua 
candidatura ao Programa 
Comunitário “Urban Inovative 
Action - UIA” (Ações Urbanas 
Inovadoras), que representa um 
forte investimento de 6,1 milhões 
de euros (M€) com financiamento 
dos Fundos Comunitários de 
4,9 M€, cujo o anúncio oficial 
foi feito em Bruxelas, na sessão 
de apresentação dos Projetos 
Vencedores do terceiro concurso 
do UIA, no passado dia 10 de 
outubro e com o anúncio oficial pelo 
Presidente da CMA, na abertura do 
Techdays Aveiro 2018, no último 
dia 11 de outubro.
Este Projeto vai trazer para a Cidade 

uma nova revolução tecnológica, 
com a adoção de infraestruturas e 
tecnologias 5G e IoT – Internet of 
Things (Internet das Coisas). 
A Candidatura da CMA foi uma das 
22 escolhidas, entre as 184 que 
se candidataram, tendo garantido 
um financiamento a fundo perdido 
de 4,9 M€, provenientes do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), do programa 
UIA que é diretamente gerido pela 
Comissão Europeia.
Aveiro é a única Cidade Portuguesa 
com um Projeto aprovado nos 
três concursos que já ocorreram 
no Programa Urban Inovative Action, 
e nos quais foram aprovados 
55 Projetos de 26 Estados 
Membros da União Europeia, 
de entre 768 Candidatados.
Este Projeto e esta Candidatura 
integra uma parceria institucional 
forte, liderada pela CMA, e que conta 
com a participação da Altice Labs, 

do Instituto de Telecomunicações 
– IT, da Universidade de Aveiro, 
da INOVARIA e da Associação 
para um Centro de Estudos em 
Desenvolvimento Sustentável - CEDES. 
A conquista anunciada para a 
Cidade, Município de Aveiro e para 
os nossos concidadãos, traz-nos 
o desafio de melhorar o valor 
acrescentado e a riqueza social 
e económica produzida pelos 
empregos criados.
O nosso projeto irá ajudar as 
empresas a repensar os recursos 
que necessitam para inovar, 
crescer e estabelecer meios 
para atrair novos talentos – nas 
áreas artísticas, criativas e de 
ciências sociais e humanas – às 
novas oportunidades digitais, 
numa abordagem conhecida 
internacionalmente como STEAM 
– Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Artes e Matemática. Ao mesmo 
tempo, desenvolveremos uma 
estratégia pioneira em direção a 
uma infraestrutura tecnológica 
radicalmente nova.

Como vamos promover as 
competências STEAM e a retenção 
de talentos?
Ao nível da Educação, a CMA 
irá implementar, em 37 Escolas, 

CMA GARANTE FINANCIAMENTO DE 4,9 M€ 
PARA PROJETO INOVADOR NA ÁREA DAS
TICE NO ESPAÇO URBANO

Aveiro foi uma das
22 cidades vencedoras 
da iniciativa UIA da 
União Europeia
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os Tech Labs Pop-up que são 
compostos por impressoras 3D, 
arduínos e outros equipamentos 
que, em conjunto com as ações 
de formação para professores, vão 
permitir a dinamização de diferentes 
atividades em contexto escolar que 
permitam o desenvolvimento dessas 
competências nos nossos jovens.
Num projeto onde o principal 
objetivo é melhorar o bem estar dos 
cidadãos, preparamos a nível social 
um conjunto de ações de formação 
em diferentes setores da sociedade 
(idosos, desempregados, outros), 
para que haja uma maior capacidade 
para se adaptarem a esta nova “Era 
Digital”. Na Estratégia Integrada 
para a cidade pretendemos, de 
modo aberto e colaborativo, saber 
quais são os principais desafios na 
nossa comunidade (na área social, 
na educação, na mobilidade, no 
gestão do espaço público, entre 
outros) para que sejam apresentados 
desafios para que PME’s e startups 
de base tecnológica, e estas possam 
apresentar soluções inovadoras para 
esses desafios. Serão atribuídos 
prémios monetários e formação 
especializada para as melhores ideias.
Por fim, na área das STEAM vamos 
levar a Cidade e o Município de Aveiro 
para uma nova realidade digital – 

Hub DIGITAL no Edifício Fernando 
Távora – com Displays Interativos, 
no piso 2 deste edifício, que 
permitirão aos cidadãos e demais 
interessados conhecer o projeto e 
diferentes ações desenvolvidas, 
bem como analisar a cidade através 
dos diferentes “dados” disponíveis. 

Estudo de Caso
O projeto permitirá ainda a 
implementação de alguns estudos 
de caso para cidades Inteligentes 
em três áreas: Energia, Mobilidade 
e Ambiente.
O maior atrativo será o estudo de 
caso promovido pela CMA, através 
do qual serão implementadas 
“estações de carregamento elétrico” 
para os Moliceiros, de modo a 
garantir que, até 2020, todos os que 
operem nos canais da Ria, no Centro 
Urbano da Cidade, sejam elétricos e 
não poluentes. 
A Universidade desenvolverá um 
estudo de caso na área do Ambiente, 
para que possamos monitorizar a 
qualidade do ar, da água e do ruído, 
enquanto que o IT desenvolverá 
um estudo de caso na área da 
Mobilidade, para gerir o tráfego e o 
estacionamento em toda a Cidade.

Como será Aveiro em 2021? 
Daqui a três anos (final de 2021), 
teremos em Aveiro uma Plataforma 
de Gestão de Dados que permite 
apoiar a gestão da cidade e garantir 
a transição para uma gestão mais 
inteligente dos nossos recursos.
Através dos diferentes estudos 
de caso na construção de uma 
“Cidade Inteligente” implementados 
em contexto urbano, com particular 
enfoque nas áreas da Mobilidade, 
Energia e Ambiente, teremos em 
Aveiro um laboratório vivo, com 
uma rede 5G de suporte, e uma 
equipa técnica de apoio, que 

permita atrair empresas e talento 
para o nosso ecossistema e 
apoiá-los no desenvolvimento dos 
seus projetos. Essa atratividade 
será ainda reforçada com o 
desenvolvimento de Desafios 
Urbanos que empresas de base 
tecnológica possam “resolver”.
Iniciamos a próxima década 
com um laboratório de emprego 
responsivo e eficiente que é 
capaz de analisar e definir quais 
as necessidades das nossas 
empresas, e desenvolver ações 
de formação que garantam a 
formação dos recursos humanos. 
O objetivo é permitir que essas 
empresas se mantenham 
competitivas nesta revolução digital 
que estamos a viver.
Aveiro estará mais preparada para 
o futuro, dando a possibilidade a 
graduados nas áreas criativas com 
conhecimentos e competências 
digitais e graduados nas áreas das 
TICE, de terem acesso a programas 
de formação curtos que os ajudem 
a obter novas competências nesta 
era digital em permanente mutação 
e evolução.
Viveremos um Projeto Educativo 
transversal aos vários anos do 
Ensino em Aveiro que permitirá 
formar jovens com as competências 
necessárias (STEAM) para os 
empregos do Futuro. 
O Município de Aveiro será um 
Ecossistema Inovador e Criativo 
em que empresas, investigadores, 
empreendedores e cidadãos, 
cooperam na criação de soluções 
para problemas da nossa 
comunidade.

A apresentação pública e 
completa deste Projeto “AVEIRO 
STEAM CITY” será feita em data
a anunciar proximamente. 
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No âmbito das suas 
competências em matéria 
de Educação, a CMA 
tem adotado medidas 
para a criação das 
condições necessárias 
ao desenvolvimento das 
Atividades de Animação e 
de Apoio à Família (AAAF), 
destinadas principalmente 

às crianças cujos 
agregados familiares não 
têm possibilidades de 
acompanharem, usando 
um novo modelo de 
gestão implementado 
neste ano letivo 
2018/2019.
Desta forma, está em 
curso um concurso 
público internacional para 
a prestação de serviços 
de dinamização de AAAF 
nos estabelecimentos 
de Educação Pré-Escolar 
do Município de Aveiro, 
durante os meses de 
janeiro a julho de 2019, 

EDUCAÇÃO PARA O 
EMPREENDEDORISMO
Integrada na Política Municipal de Apoio ao 
Empreendedorismo do Município de Aveiro e dando 
seguimento ao trabalho desenvolvido no ano letivo 
anterior, foram aprovadas as normas de Participação 
do Concurso “A Tua Ideia Conta” (destinado ao Ensino 
Secundário e Profissional), e aprovas as Normas de 
Participação e a disponibilização de 10.000€ para 
o Concurso “Uma Ideia, Um Projeto, uma Ação” 
(destinado ao Ensino Básico 1.º, 2.º e 3.º Ciclos), a ser 
implementado pela CMA.

INÍCIO
DO
DEBATE 
PÚBLICO
CARTA 
EDUCATIVA

ANO LETIVO 2018/2019

ATIVIDADES
DE APOIO 
À FAMÍLIA

com possibilidade de 
renovação por períodos 
letivos (de 1 de setembro 
a 31 de julho) até 
ao máximo de duas 
renovações, pelo valor 
base de 1.286.064,45€.

Na sequência da 
Apresentação Pública 
da Carta Educativa do 
Município de Aveiro, 
realizada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Aveiro, os documentos 
encontram-se disponíveis 
para consulta no site da 
Câmara Municipal 
(www.cm-aveiro.pt).
Até ao próximo dia 12 
de dezembro, a Carta 
Educativa do Município de 

Aveiro encontra-se em 
Debate Público, devendo 
todos os contributos 
serem enviados por 
correio para a autarquia 
ou através de e-mail para: 
educacao@cm-aveiro.pt.
Atendendo à importância 
do documento em 
causa, apelamos a 
uma participação 
pública representativa e 
construtiva de toda 
a Comunidade.
Durante a fase de debate 
público, a CMA manterá 
a realização de reuniões 
setoriais com vários 
parceiros e entidades, 
tendo como objetivo 
enriquecer o documento 
com os contributos 
de todos.
Após a fase de debate 
público, o Conselho 
Municipal de Educação 
reunirá para proceder à 
análise dos contributos, 
de modo a finalizar o 
documento antes da 
sua aprovação nos 
vários órgãos (Conselho 
Municipal de Educação, 
Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal).
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Refeições Escolares, apoio à Gestão e Desporto, 
em todas estas áreas a CMA realizou protocolos 
de colaboração para o presente ano letivo de 
2018/2019, que garantem melhores condições 
nas respetivas áreas para a Comunidade Educativa 
e a sua cooperação com os várias Associações, 
Clubes e Munícipes.

Refeições Escolares
Acordado novo Protocolo de Colaboração com o Centro 
Social e Paroquial de São Jacinto (5.994,08€), Florinhas 
do Vouga (1.673,44€), o Centro Social de Esgueira 
(1.373,32€) e o Centro Infância Arte e Qualidade 
(1.339,50€), num valor total estimado de 10.380,34€, 
para a implementação de serviços de refeições 
escolares destinadas aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico (1º CEB) – uma responsabilidade da CMA – 
prevendo-se um total de 404.325 refeições a servir 
durante o ano letivo de 2018/2019. 

Apoio à Gestão Escolar
Para a área da educação, a Câmara Municipal de Aveiro 
aprovou os Protocolos de Colaboração, no valor de 
112.829,75€, com os Agrupamentos de Escolas do 
Município de Aveiro, para o Apoio à Gestão Escolar. Este 
é um importante instrumento de colaboração entre a 
CMA e a Comunidade Educativa, que permite auxiliar 
os Agrupamentos nas despesas correntes, inerentes 
ao funcionamento dos estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar e do 1º CEB da rede pública municipal e na 
atribuição de auxílios económicos a alunos carenciados 

do 1º CEB nos quais se introduziram aumentos de 
20% em relação ao ano anterior.

Desporto/Pavilhões Desportivos e Judo na Escola
Empenhado na promoção da prática, cultura 
desportiva, e na rentabilização dos espaços 
desportivos, a CMA avança com Protocolos de 
Colaboração com vários Agrupamentos de Escolas, 
para a cedência das suas instalações desportivas, 
num investimento total de 51.600€.
Os Protocolos foram firmados com o Agrupamento de 
Escolas de Aveiro, no valor de 8.400€, para a cedência do 
pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica João Afonso, 
com o Agrupamento de Escolas de Esgueira, no valor de 
16.800€, para a concessão do pavilhão Aires Barbosa e 
do pavilhão Jaime Magalhães Lima, com o Agrupamento 
Dr. Mário Sacramento, no valor de 13.000€, para a 
disponibilização do pavilhão e ginásio da Escola Básica 2/3 
de Aradas, com o Agrupamento de Escolas José Estevão, 
no valor de 8.400€, para a utilização do pavilhão da Escola 
Básica 2/3 de São Bernardo e ainda com o Agrupamento 
de Escolas Rio Novo do Príncipe, no valor de 5.000€, para a 
cedência do pavilhão de Cacia.
Trata-se de um investimento, que irá permitir a 
utilização pelos vários clubes e associações, de 
instalações desportivas por todo o Município, durante
 a semana, em horário pós-letivo, e ao fim de semana, 
até 31 de agosto de 2019.

Judo na escola
Na linha da estratégia política de valorização da 
educação e do desporto, para o ano letivo em curso 
continuará em vigor o Protocolo de Colaboração com 
a Associação Escola de Judo Nuno Delgado, no valor 
de 8.324,40€, para dar continuidade ao projeto “Judo 
na Escola”, que obteve uma avaliação positiva por parte 
das turmas do 1º CEB participantes (70 turmas).
“Judo na Escola” é uma atividade promovida pela 
Câmara Municipal de Aveiro, e no qual a Escola de 
Judo Nuno Delgado está associada enquanto entidade 
parceira. Trata-se de um projeto que visa a promoção 
da modalidade de Judo, junto de todos os alunos que 
frequentam o 3º e 4º anos de escolaridade.

PROTOCOLOS
DE COLABORAÇÃO
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Após a venda em hasta pública do terreno urbano do 
antigo matadouro, na rua do Sacobão à antiga EN 109, 
em Aradas, à empresa Irmãdona Supermecados S.A., 
pelo valor de 2.555.000€, e respetiva homologação 
do Auto de Arrematação, era necessário regularizar 
as obrigações entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 
Matadouros da Beira Litoral, S.A. .
De acordo com o protocolo celebrado à altura 
entre a CMA e a PEC-LUSA – Indústria de Produtos 
Pecuários de Aveiro, Coimbra e Viseu, S.A. (7/09/00) e 
posteriormente com a Matadouros da Beira Litoral, S.A. 
(16/10/08), segue-se a regularização de obrigações 
entre as partes, que prevê a entrega de 40 por 
cento do valor da venda do terreno (1.022.000€) e o 
pagamento de 183.648,32€ relativo à escritura pública 
de permuta de prédios, à referida empresa. Por sua vez, 
a Matadouros da Beira Litoral, S.A. compromete-se a 
entregar à CMA o valor de 150.000€ pela realização de 
obras de urbanização do espaço.

LIQUIDAÇÃO 
DA EMPRESA 
MUNICIPAL TEMA
Com o Relatório Final dos Liquidatários da Empresa 
Municipal TEMA – Teatro Municipal de Aveiro aprovado 
pela CMA, com efeitos a 31/08/18 e as Demonstrações 
Financeiras, para o período compreendido entre 
01/01/18 e 31/08/18, chegou ao fim o procedimento 
de liquidação da empresa. 
A escritura de liquidação aconteceu no passado dia 
27/09/18, e significa o encerrar de mais um moroso 
e complexo processo, no trabalho de reorganização 
financeira e estrutural da Câmara Municipal de Aveiro, 
que teve início no anterior mandato (2013/2017), e que 
tem o devido seguimento no atual (2017/2021).

ACORDO DE 
REGULARIZAÇÃO
DE OBRIGAÇÕES
COM A MATADOUROS 
DA BEIRA LITORAL, S.A.
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No âmbito da expansão da fábrica da empresa 
Ria Blades, S.A., localizada na Zona Industrial de 
Soza, no Município de Vagos, foram executadas, 
nos anos de 2016 e 2017, obras de construção, 
durante as quais a referida empresa fez circular 
veículos pesados e maquinaria pela Rua do Freixo, 
no Município de Aveiro, e que danificaram de forma 
profunda este troço.
Após diversas reuniões, entre a Câmara Municipal 
de Aveiro e a Ria Blades S.A., foi possível chegar a 
um entendimento para que esta empresa doasse 
o projeto de execução da obra e assumisse as 
respetivas despesas, na parte proporcional dos 
danos, no valor total previsto de 50.400€, tendo 
em conta a necessidade da CMA em proceder 
à execução da empreitada de reposição das 
condições de normal utilização daquela estrada e de 
beneficiação da mesma.

Repavimentação e águas pluviais

Desta forma, a CMA avançou para o procedimento por 
concurso público, que vai reabilitar a supracitada Rua 
do Freixo, pelo valor base de 144.000€, com um prazo 
de execução previsto de três meses.
A intervenção incidirá na repavimentação da atual via e 
construção de novas infraestruturas de águas pluviais, 
sendo ainda efetuado o tratamento de sinalização 
horizontal e vertical.
Um investimento além da reposição do antigo estado 
da rua, sendo esta uma opção política conhecida da 
CMA, de valorização dos arruamentos municipais, 
trazendo mais segurança e conforto para condutores 
e peões, e com capacidade de se manterem por 
várias gerações.

ACORDO ENTRE A

CM AVEIRO
E A RIA BLADES
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Com início a 1 de outubro e términus 
a 31 de dezembro de 2018, as 
empresas Zonaverde e Audidecor, 
que têm mantido a exploração, 
viram renovadas as licenças para a 
atribuição do direito de exploração de 
publicidade comercial em Mobiliário 
Urbano para Informação/MUPI, 
no Município, com a obrigação 
de garantir a manutenção, gestão 
e conservação de todos os 
equipamentos municipais incluídos.
A CMA renovou também as licenças 
para atribuição do direito de 
exploração de publicidade comercial 
em mini outdoors, para o mesmo 
período, à empresa RED. Para a 
concretização das renovações, foi 
também atualizado o prazo do direito de 
exploração dos 29 locais arrematados 
em hasta pública do passado mês de 
janeiro, para o mesmo período – último 
trimestre de 2018.
O concurso público internacional 
para a concessão dos direitos de 
exploração de toda a publicidade 
comercial em espaço público no 
Município de Aveiro encontra-se, à 
data, em análise das quatro propostas 
recebidas, perspetivando-se que 
os contratos que vão derivar das 
adjudicações possam estar a ser 
operacionalizados no início de 2019.

GESTÃO DA 
EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DE 
PUBLICIDADE

De acordo com o definido 
no contrato PAM da Câmara 
Municipal de Aveiro, a receita 
gerada com medidas não previstas 
no PAM, nomeadamente aquela 
que ocorrer da venda de bens de 
investimento, deverá ser utilizada 
na redução extraordinária da 
dívida total do Município.
Considerando que até 30 de 
setembro de 2018 houve lugar 
à cobrança de um quantitativo 
de receita relativa à venda de 
bens de investimento que se 
considera elegível para efeitos do 
cumprimento no contrato PAM, no 
montante total de 2.403.184.06€, 
a CMA decidiu recomprar os lotes 
Plano Pormenor do Centro (Cais 
da Fonte Nova) à Caixa Leasing e 
Factoring – Instituição Financeira 
de Crédito, S.A..
Adquiridos com recurso ao 
leasing bancário, em 12 de abril 
de 1999, a operação de recompra 
dos onze lotes/parcelas, irá 
permitir estancar os encargos 
financeiros recorrentes do 
leasing, em mais uma importante 
operação para a estabilidade 
financeira e pagamento de dívida 
da CMA, numa operação que 
envolve cerca de 4M€.

A Câmara Municipal de Aveiro 
aprovou o projeto e autorizou a 
instalação de uma infraestrutura 
amovível flutuante de restauração 
e bebidas, bem como a estrutura 
de apoio e atracação, embarque 
e desembarque, por parte da 
empresa Ideias Salgadas, Lda., na 
zona VIII do Canal das Pirâmides, 
de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento dos 
Canais Urbanos da Ria de Aveiro.
A empresa tem até 18 de dezembro 
para instalação da infraestrutura de 
apoio, sob pena de caducidade da 
presente autorização.

RESTAURANTE 
FLUTUANTE 
NO CANAL DAS 
PIRÂMIDES

RECOMPRA 
DOS LOTES 
DO PP DO 
CENTRO
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A delimitação da Unidade de Execução da Área de Atividades 
Económicas (AAE) Aveiro Norte foi definida por decisão da 
Câmara Municipal, fixando desta forma os limites físicos 
da área que ficará sujeita a intervenção urbanística, com 
identificação de todos os prédios abrangidos, dando início 
formal ao processo de ampliação e estruturação da ainda 
denominada “Zona Industrial de Taboeira”.
Elemento chave para a continuidade deste processo é a revisão 
em curso do Plano Diretor Municipal (PDM), no que respeita 
aos Instrumentos de Gestão Territorial e a reserva de 3 M€ 
do Programa Operacional do Centro 2020 para cofinanciar 
as operações que vão concretizar as principais obras de 
estruturação da AAE Aveiro Norte, no quadro do eixo da 
“Competitividade e Internacionalização da Economia Regional”. 
Este é um apoio muito importante que queremos aproveitar, 
sendo esta aposta devidamente assumida de forma prioritária na 
Política Municipal de Desenvolvimento Económico do Município 
de Aveiro que temos em curso.
Importa referir que a delimitação da Unidade de Execução da AAE 
Aveiro Norte observa também os objetivos definidos no Plano 
de Urbanização da Cidade de Aveiro (PUCA), pretendendo-se 
concretizar uma solução integradora que permita requalificar 
esta parte do território do Município, melhorando as condições e 
qualidade dos espaços como fator de atração para instalação de 
mais e melhores empresas, ao mesmo tempo que investimos na 
qualidade ambiental e renovação paisagística. 

AMPLIAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DA ÁREA DE
ATIVIDADES ECONÓMICAS
AVEIRO NORTE

A IEMA – Incubadora de Empresas 
do Município de Aveiro, no âmbito do 
seu desenvolvimento e crescimento 
contínuo, organizou no Parque de 
Exposições de Aveiro, no dia 28 de 
setembro, o evento de networking 
“Ecossistema Empreendedor” com 
o objetivo de promover a partilha de 
experiências entre empresas de base 
tecnológica e empresas do setor 
criativo/digital de Aveiro.
Intervieram ainda os Parceiros 
Estratégicos ALTICE LABS, 
representados por Pedro Carvalho, 
NOKIA representada por Nuno Marques, 
e ainda o Presidente da CMA e o 
Vereador João Machado.

IEMA
PROMOVE 
“ECOSSISTEMA 
EMPREENDEDOR”
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Tiveram início no mês de novembro, 
os trabalhos da empreitada de 
reformulação do nó da Avenida 
da Universidade (ISCA-UA) para 
construção da nova rotunda, uma 
intervenção de qualificação da 
rede viária de enorme importância, 
que melhorará as condições de 
segurança para o peão, ciclistas 
e automobilistas no cruzamento 
semaforizado existente na 
Avenida da Universidade com a 
Rua Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aveiro, 
junto ao ISCA-UA.
Esta obra faz parte de um trabalho 
de cooperação forte entre a 
Câmara Municipal de Aveiro e a 
Universidade de Aveiro (UA), que 
servirá como nova entrada para o 
Campus UA, e a que se somarão 
outras novas intervenções.
Esta nova rotunda também se 
enquadra na reformulação viária 
desta zona, visando a melhoria da 
sustentabilidade rodoviária para os 
edifícios da ampliação do Hospital 
Infante D. Pedro, a construir nos 

terrenos ocupados pelos antigos 
Armazéns da Câmara e pelo 
Estádio Mário Duarte.
A obra será executada pela empresa 
Urbiplantec – Urbanizações e 
Terraplanagens Lda. pelo valor 
de 228.000€  e tem um prazo 
de execução de seis meses, 
constituindo-se também nesta zona 
como a plataforma de ligação da Via 
Ciclável que vai fazer a ligação entre 
o Campus da UA e a Estação da CP. 

INÍCIO DA OBRA
REFORMULAÇÃO

DO NÓ DA 
AVENIDA DA 

UNIVERSIDADE 
(ISCA-UA)
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Está novamente em curso a obra de 
construção da Variante Rodoviária 
de Cacia, após ter sido assinado 
um novo contrato entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e o novo 
Empreiteiro da obra da Variante 
de Cacia, VAF – Vítor Almeida 
e Filhos SA, o que acontece por 
força da incapacidade da empresa 
Construções Ezequiel Pinho Moreira 
Lda. de prosseguir com a execução 
da obra, em consequência do fim 
da sua existência. Facto que resulta 
de graves problemas dentro da sua 
estrutura acionista familiar e de 
processos fiscais com a Autoridade 
Tributária, tendo-se conseguido um 
acordo entre o anterior Empreiteiro, 
o novo Empreiteiro e a CMA, que 
possibilitou a realização da cessão 
da posição contratual entre as 
empresas em causa.
O novo Empreiteiro VAF, foi 
sub-Empreiteiro desta obra numa 
operação de pavimentações, 
tendo por isso conhecimento da 
empreitada e com total capacidade 
para seguir com a sua conclusão.

Integrada no Plano de Pormenor 
de Parte da Zona Industrial de 
Cacia com um investimento 
global de aproximadamente 
1.200.000€ (compra de terrenos 
e empreitada), a nova Variante 
Rodoviária de Cacia assegura 
a criação de um novo acesso 
entre a antiga EN 109 e a 
Rua Bombeiros da Celulose, 
reformulando também a gestão 
de tráfego na antiga EN 109 
nesse local (substituindo os 
cruzamentos existentes por duas 
rotundas), aumentando assim a 
capacidade de escoamento de 
trânsito, a segurança e o conforto 
de quem circula nesta zona do 
Município de Aveiro.
A CMA solicita a todos os moradores 
e utilizadores a maior compreensão, 
lamentando o atraso que existe 
na execução desta importante 
obra, prevendo-se a conclusão dos 
trabalhos até ao final do mês de 
janeiro de 2019.

REINÍCIO
DA OBRA
NA VARIANTE
DE CACIA
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RUA MARITONA E 
RUA CONSELHEIRO 
ARNALDO VIDAL
Aproxima-se da sua conclusão a empreitada de 
reabilitação da Rua da Maritona e da Rua Conselheiro 
Arnaldo Vidal, em Oliveirinha, um investimento da 
Câmara Municipal de Aveiro de 260.000€.

REABILITAÇÃO 
DA RUA DO GRAVITO
E DO CARMO
Obra de vital importância em termos urbanísticos e 
rodoviários, a reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do 
Carmo, no centro da cidade, está neste momento em fase 
de concurso público, pelo valor base de 526.210€ e um 
prazo previsto de execução de 300 dias.
A obra prevê a intervenção na pavimentação, nos 
passeios públicos, na rede de águas pluviais e na 
iluminação pública. A empreitada irá desenvolver-se 
em três fases distintas, por forma a garantir a melhor 
circulação, segurança dos utilizadores.

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA EM ARADAS
A obra de requalificação urbana da Rua Capitão Lebre, em 
Aradas, na zona envolvente à Igreja e Junta de Freguesia, 
foi adjudicada à empresa Urbiplantec – Urbanizações 
e Terraplanagens, Lda., pelo valor de 75.000€ e um prazo 
de execução de 60 dias.
Decorrente da necessidade de melhorar as condições 
de segurança para peões e condutores, a empreitada 
vai melhorar o espaço público, com o alargamento 
dos passeios e reorganização do estacionamento, 
qualificando devidamente a zona central da freguesia.
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PROJETO DA NOVA 
“ROTUNDA DA VULCANO”
Na sequência da adjudicação do projeto de execução 
da nova rotunda na antiga EN 109 no seu cruzamento 
com a Rua Vale Caseiro e com a Travessa da Rua da 
Paz, em Cacia (vulgarmente designada por Rotunda 
da Vulcano), estão já concluídos os estudos prévios, 
para que em breve possa ser finalizado o projeto, a ser 
elaborado pelo gabinete Nuno França, Engenharia Civil, 
Lda., pelo preço contratual de 9.950€.
Logo que esteja concluído o projeto será lançado 
o concurso para a respetiva empreitada, dando 
seguimento ao compromisso de investimento na 
antiga EN 109 melhorando as condições de circulação 
e de segurança para todos os utilizadores. 

PROJETO DA NOVA 
“ROTUNDA DO SOLAR 
DAS ESTÁTUAS”
Terminado está o estudo prévio que vai permitir a 
conclusão do projeto para a nova rotunda junto ao 
Solar das Estatuas, realizado pela Câmara 
Municipal de Aveiro (que irá substituir a solução 
atual de cruzamento). 

ROTUNDA 
DO “RETAIL PARK”
Está concluído o asfaltamento da Rotunda do 
Retail Park, realizada pela  empresa, Paviazeméis – 
Pavimentações de Azeméis Lda., pelo valor de 34.864€, 
seguindo-se as pinturas de sinalização horizontal.
Devido ao elevado tráfego na zona, a rotunda 
que faz a ligação entre a Rua da Boavista, a Rua 
da Carreira Branca e o acesso à zona comercial 
do RetailPark de Aveiro, necessita de ser 
repavimentada para garantir a segurança, conforto 
e boas condições do piso para os condutores.

REQUALIFICAÇÃO
DA ANTIGA EN 109
Será lançado brevemente o concurso público para o 
projeto de requalificação do espaço público da antiga 
nacional 109, no troço da freguesia de Cacia, numa 
extensão de 2,2 km.
A empreitada visa integrar a adaptação da antiga 
estrada nacional à vivência citadina, dando prioridade 
à segurança do peão, acalmia da velocidade, e o 
tratamento do espaço público através do aumento da 
iluminação pública e do mobiliário urbano.
A antiga EN 109 é uma das estradas mais 
movimentadas do Município, consistindo num dos 
principais acessos de entrada e saída do mesmo, bem 
como de acesso aos núcleos populacionais e áreas de 
atividades económicas a ela associadas.
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COVA DO OURO
Foi aberto novo concurso público para realização das 
obras de recuperação de quatro habitações sociais 
na Cova do Ouro, pelo valor base de 87.000€, após 
o último concurso não ter colhido a participação de 
qualquer empreiteiro. 

RECUPERAÇÃO DE 
HABITAÇÕES SOCIAIS 
NO BAIRRO DE 
SANTIAGO
No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro/PEDUCA, foi aberto 
o concurso público, para dar início à 4ª fase de 
reabilitação, com intervenções em 178 fogos, pelo 
valor base de 349.000€ e um prazo de execução 
previsto de 90 dias.
A empreitada irá incidir na resolução de problemas 
associados à rede de águas e gás natural, bem como 
à substituição de algum mobiliário de cozinha cujo 
estado de conservação não permita o seu restauro.

REABILITAÇÃO NO 
BAIRRO DE SANTIAGO
Está em curso a obra de requalificação de 12 edifícios 
de habitação social no Bairro de Santiago, no valor 
de 1,8 M€, pela empresa Ponto Urbano – Consultores 
Imobiliários Lda., integrado no PEDUCA e que vai 
intervir nas fachadas, coberturas, canalizações, 
isolamento térmico e acústico e renovação da 
imagem dos edifícios.

SANTIAGO,
CACIA E CAIÃO
Inicia-se em breve a recuperação de 24 habitações 
sociais nas urbanizações de Santiago, Cacia e Caião, 
adjudicado à empresa Xavieres Lda., pelo valor de 
173.283,38€ e um prazo de execução de 90 dias.
A CMA segue a sua estratégia e opção política de 
prioridade à Ação Social e à qualidade de vida das 
pessoas que aí residem. As habitações apresentam 
graves problemas no seu interior, consequência da 
falta de manutenção.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO
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ENVOLVENTE À ESCOLA 
DE SÃO BERNARDO
Encontra-se em fase de projeto a requalificação 
urbana da envolvente à Escola Básica de São 
Bernardo, pelo valor de 18.450€, e que pretende 
qualificar a área, resolvendo os principais conflitos 
quer ao nível da circulação pedonal, como ao nível da 
circulação e estacionamento.
Para além das questões de mobilidade na envolvente à 
Escola, a CMA prepara também alterações de trânsito, 
e reperfilamento da importante via de ligação a Aradas, 
a Rua Dr. Ernesto Paiva e o reforço da ligação ao centro 
urbano da cidade de Aveiro.
As preocupações e alterações estendem-se também 
à área ambiental e energética, com a qualificação 
e introdução de elementos vegetais, arbustivos e 
arbóreos, avaliação da rede de águas pluviais, de 
incêndios, rega e iluminação pública.

ENVOLVENTE À
ESCOLA DE CACIA
Com um valor de 43.500€, foi adjudicado o projeto de 
requalificação urbana da envolvente à Escola Básica 
de Cacia e ligação à antiga EN 109, à empresa Nuno 
França, Engenharia Civil, Lda., pelo valor de 43.500€ e 
um prazo de execução de 90 dias. 
A intervenção acontecerá no eixo urbano da 
Av. Fernando Augusto de Oliveira, bem como em 
grande parte da área circundante, com a organização 
de circuitos de circulação viária, para dar preferência 
aos modos suaves de transporte, ao mesmo tempo que 
tratará da organização do estacionamento na zona.

ESCOLAS MAGALHÃES 
LIMA E JOÃO AFONSO
Estão em fase final de execução as obras de 
Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime 
Magalhães Lima e da Escola Básica João Afonso 
de Aveiro. Um investimento de 2,5 M€, a cofinanciar 
pelo Portugal 2020 no âmbito do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial da CI Região 
de Aveiro.
Após o período de interrupção letiva, durante o verão, 
as obras nas duas escolas, conheceram profícuos 
avanços, estando neste momento a ser executados 
trabalhos finais de acabamento.

ESCOLA BÁSICA 
DO 1º CICLO DE 
SÃO BERNARDO
Decorre a bom ritmo a construção da nova Escola 
Básica de São Bernardo, sendo que estão já em 
construção as paredes interiores e exteriores do 
1º e 2º piso do edifício.
A nova Escola Básica de São Bernardo será um 
edifício de arquitectura contemporânea, integrado 
na EB 2,3, implantado entre o refeitório e o pavilhão 
polidesportivo, oferecendo espaços confortáveis e 
transportando uma luz constante.
A obra para a construção da nova Escola Básica de 
São Bernardo, um novo investimento de mais de 
700.000€ da CMA, substituirá a escola provisória, um 
velho problema com mais de oito anos.
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OBRAS EM CURSO:
> Canal dos Botirões
> Demolição dos antigos armazéns da CMA
> Qualificação da Ponte do Laço
> Qualificação do Museu Arte Nova
> Reperfilamento da Rua Capitão Lebre
> Sistema de eclusas e comportas
> USF Aradas
> USF Santa Joana
> USF São Jacinto

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE: 
> Cais dos Pescadores de São Jacinto
> Mercado Manuel Firmino (terraços)
> Requalificação da Estrada de São Bernardo
> Requalificação de Bairros Sociais no âmbito do PEDUCA
> USF Oliveirinha

OBRAS ADJUDICADAS: 
> Antiga Estação da CP
> Centro de Verdemilho (envolvente à JF Aradas)
> Edificío Fernando Távora
> Loteamento da Boavista
> Nova empreitada de pavimentações em 12 arruamentos
> Parque infantil junto à Ponte de São João
> Pavimentação de Rotundas

CONCURSOS LANÇADOS:
> Qualificação da Rua Direita de Verba
> Qualificação do Bairro Social da Cova do Ouro
> Requalificação da Rua do Gravito e Rua do Carmo
> Rua Direita de Aradas

PROJETOS EM CURSO: 
> Bairro da Misericórdia
> Canil Intermunicipal
> Centro Escolar de Verdemilho
> Centro Escolar de Verdemilho – arruamento
> Intervenção nos canais urbanos: qualificação dos decks  
 e aquisição de novo cais para a Marinha da Troncalhada;
> Largo das 5 bicas
> Ligação em Ciclovia UA/Estação
> Nova ponte no jardim junto à loja do Cidadão
> Novo parque de estacionamento a nascente da CP
> Qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
> Reabilitação do Centro Histórico de Esgueira
> Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis
> Requalificação da Rua Francisco Casal
> Requalificação dos Montes de Azurva
> Rotunda Solar das Estátuas
> Rua da Pega
> Rua Mário Sacramento
> Talude da Rua Padre Arménio
> USF Eixo

E AINDA...

QUALIFICAÇÃO
DA “ESTRADA-DIQUE”
A CMA adjudicou, a prestação de serviços para a 
elaboração do projeto de execução de qualificação da 
“estrada-dique” que faz a ligação do Centro Municipal 
de Interpretação Ambiental (CMIA) à Marinha da 
Troncalhada, um novo investimento de 40.000€ , 
elaborado pela empresa Conduril – Engenharia Lda., 
num prazo de 120 dias.
O arruamento em causa necessita de uma profunda 
intervenção de qualificação, repondo a sua condição 
de “estrada-dique”, contribuindo para a estabilização 
do ecossistema e preservação das marinhas 
existentes no Salgado Aveirense, constituindo-se um 
importante local de fruição turística, ambiental e de 
contemplação, podendo também ser utilizado para a 
prática desportiva. 

REABILITAÇÃO DA 
LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO
Está em curso a empreitada para reabilitação da 
ligação Eixo-Aveiro (antiga EN230) representando 
um novo investimento de qualificação da rede viária, 
promovendo a segurança rodoviária e bem estar de 
todos quantos habitam e circulam nesta via.
A intervenção acontecerá em 2,1 km, entre a Rua 
das Arrotas e a passagem de nível de Eixo e prevê 
ainda obras de colocação de betuminoso, sinalização 
vertical e horizontal, e infraestruturas de gás natural 
em cerca de 400 metros, nos arruamentos limítrofes 
à ex-EN 230.
A obra está a ser executada pela empresa Manuel Francisco 
de Almeida S.A. com um custo de188.216,70€, com um 
prazo de execução de seis meses.
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A Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) aprovou as Grandes Opções 
do Plano (GOP) e Orçamento para 
2019 – segundo ano do mandato 
autárquico 2017/2021 – que 
sublinha e solidifica a gestão 
transparente, rigorosa e cumpridora 
dos compromissos assumidos 
com os Cidadãos e com o Fundo de 
Apoio Municipal (FAM).
As GOP e o Orçamento da 
CMA para 2019 assumem um 

GOP
 GRANDES 
OPÇÕES DO 

PLANO E 
ORÇAMENTO

investimento Municipal, com um 
valor de 71.228.280€. O montante 
global do Orçamento da CMA para 
2019 (dívidas e compromissos 
dos anos anteriores, investimento, 
despesas de funcionamento), 
assume o valor de 69.737.585€.
O Orçamento da CMA para 
2019 assume nas suas GOP, 
documento onde define as linhas 
de desenvolvimento estratégico do 
Município, um valor de 71.228.280€ 
(32.567.035€ a título de definido 
e 38.661.245€ a título de não 
definido), dos quais 50.888.520€ 
são relativos a investimento e 
20.339.760€ relativos a atividades 
mais relevantes da autarquia. 
Este é pois um Orçamento de 
transição para uma gestão 
orçamental estabilizada, que 
vamos seguramente atingir em 
2020, após um ano de fundamental 
importância para a finalização 
desse processo de transição que 
será 2019, com investimento 
prioritário nas seguintes áreas:
> Educação: 6.7 M€
> Cultura: 5.2 M€
> Reabilitação Urbana: (incluindo  

 rede viária): 25.1M€
> Ria: (incluindo Baixo Vouga Lagunar  

 e Qualificação dos Canais Urbanos):  
 2.8M€
> Desporto: 7.3M€
> Habitação Social: 5.8M€
> Delegação de Competências:  
 2.1M€
> Associativismo: 1.3M€.
A maior parte da verba integrada 
nas GOP 2019 diz respeito à 
execução financeira das obras 
financiadas pelos Fundos 
Comunitários Portugal 2020, 

REDUÇÃO DE IMI 
EM 2019
A Câmara Municipal de Aveiro 
decidiu fixar a taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) em 
0,40% para os prédios urbanos e 
de 0,8% para os prédios rústicos, 
realizando assim, a redução do 
valor de imposto, cumprindo o 
compromisso assumido com os 
Cidadãos para o presente mandato 
autárquico e tirando proveito dos 
bons resultados da gestão financeira 
da CMA que permitem esta decisão.
A CMA aprovou também a 
aplicação do denominado IMI 
Familiar, uma redução do imposto 
a pagar atendendo ao número 
de dependentes que compõem o 
respetivo agregado familiar. Trata-
se de uma importante conquista 
da CMA para os Munícipes, que 
vai proporcionar uma maior 
disponibilidade de rendimento 
para os 6608 agregados familiares 
beneficiados com esta medida, 
depois de no último ano o Fundo de 
Apoio Municipal ter indeferido a sua 
aplicação. A redução fixa-se assim 
em 20,00€, no caso 1 dependente 
a cargo, 40,00€ para famílias com 
2 dependentes e 70,00€ no que se 
refere a agregados familiares com 3 
ou mais dependentes.
Foi também deliberada a aplicação 
de uma majoração da taxa de IMI em 
10% a aplicar aos prédios urbanos 
degradados (como instrumento de 
pressão para a reabilitação).

aos investimentos nas parcerias 
institucionais com as Juntas 
de Freguesia e as Associações 
privadas sem fins lucrativos, aos 
serviços públicos essenciais, à 
Cultura, ao Turismo, e a toda a 
atividade da CMA que vai confirmar 
a sua dinâmica forte e crescente.

2019
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financiamento a fundo perdido 
de 4,9 M€, sendo o projeto 
liderado pela CMA e integrando a 
Universidade de Aveiro, o Instituto 
de Telecomunicações, a Altice, a 
Inovaria e a CEDES.
Vamos também realizar 
um importante conjunto de 
investimentos em projetos e 
obras com capitais 100 por cento 
da CMA, que se encontram em 
desenvolvimento em diferentes 
fases, nomeadamente:
 1. Educação: ampliação e/ou 
requalificação das Escolas de 
Verdemilho, Azurva, Barrocas, 
Póvoa do Paço, Quintã do Loureiro, 
Solposto, e Esgueira, assim como 
o novo Centro Escolar de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima e Nariz localizado 
em Nª Sra de Fátima;
 2. Qualificação Urbana e 
da Rede Viária, com muitas 
intervenções por todo o Município; 
 3. Desporto, com destaque 
para os Campos de Futebol em 
relva sintética para a Academia de 
Formação do SC Beira-Mar, para 
o Pavilhão Desportivo e a Piscina 
Municipal, e para a Cidade do 
Futebol da Associação de Futebol 
de Aveiro que vai contar com a 
parceria da CMA;
 4. Qualificação de Edifícios 
Municipais, como os Mercados 
de Santiago e Manuel Firmino, o 
Parque de Feiras e Exposições, o 
Teatro Aveirense, o Centro Cívico de 
Aradas, o Parque de Campismo de 
São Jacinto, entre outros; 
 5. Qualificação dos Canais 
Urbanos, com intervenções no 
Canal dos Botirões, Ponte do Laço, 
Eclusa principal, entre outros.

Devemos também destacar a 
obra que se vai realizar pela 
Polis Litoral Ria de Aveiro (que se 

No ano de 2019 vamos dar 
seguimento à execução de 
um relevante conjunto de 
investimentos financiados pelos 
Fundos Comunitários do Portugal 
2020, já em desenvolvimento em 
diferentes fases, nomeadamente:
 1. Educação: finalização da 
Escola de 1º Ciclo de São Bernardo 
integrada na EB 2,3, com fundo 
perdido de 0,5 M€; 
 2. Saúde: reabilitação das 
Extensões de Saúde de Aradas, 
Eixo e Oliveirinha, com fundo 
perdido de 0,3 M€;
 3. Cultura: reabilitação do Museu 
de Santa Joana e da Igreja das 
Carmelitas, com um fundo perdido 
de 2 M€;
 4. Reabilitação Urbana / Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro 
(PEDUCA): intervenções de 
qualificação de estradas, 
estacionamentos e outras áreas 
do espaço público, construção de 
ciclovias, qualificação de edifícios 
e ativação de novas funções da 
Antiga Estação da CP e do Edifício 
Fernando Távora, intervenções de 
qualificação dos Bairros Sociais de 
Santiago, Griné e Caião, com fundo 
perdido de 11 M€;
 5. 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 fundo 
perdido de 22 M€. 
Através de financiamento por 
Fundos Comunitários geridos 
pela Comissão Europeia, 2019 vai 
ser o primeiro ano da execução 
do projeto “Aveiro STEAM City” 
integrado no programa “Urban 
Inovative Action / UIA”, com um 
investimento de 6,1 M€ e um 
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encontra em fase de adjudicação), 
o Percurso da Pateira ligando 
os Parques Ribeirinhos do 
Carregal e de Requeixo, com um 
investimento no Município de 
Aveiro de cerca de 0,2 M€.  

A Educação manter-se-á com um 
desempenho intenso e enquadrado 
na elaboração e na execução 
do PAEMA / Programa de Ação 
Educativa do Município de Aveiro 
2018/2019 e de 2019/2020. 
A Revisão do PDM e de todos os 
instrumentos de planeamento 
municipal, têm assumido uma 
importância capital nos últimos 
dois anos, sendo que em 2019 
finalizaremos esse importante 
trabalho de definições estratégicas e 
das operações de desenvolvimento 
do Município de Aveiro, a curto, 
médio e longo prazo, envolvendo 
outros instrumentos de planeamento 
importantes como a Carta Educativa 
e o Plano Municipal de Mobilidade e 
Transportes, entre outros.

O trabalho de parceria e o enorme 
investimento na área da Ação 
Social e da Habitação Social, será 
prosseguido e intensificado com 
a utilização dos instrumentos 
já disponíveis, nomeadamente 
o Fundo de Apoio a Famílias e 
os investimentos integrados no 
PEDUCA. Vamos dar continuidade 
ao importante trabalho com 
as IPSS’s do Município de 
Aveiro, de apoio à sua atividade 
e à legalização dos seus 
Equipamentos Sociais.

Quanto aos Eventos Especiais, 
vamos ter a Nova Agrovouga a 
juntar-se à Feira de Março, ao 
Feriado Municipal, ao Festival dos 
Canais, ao Festival Dunas de São 

Jacinto, à Exposição Canina e 
Felina, e ao Boas Festas em Aveiro.
A participação ativa e liderante 
da CMA nas instituições 
intermunicipais, com destaque 
para a Comunidade Intermunicipal 
(CI) da Região de Aveiro e para a 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, são apostas que 
reiteramos de forma determinada, 
pela sua importância para a CMA e 
pela prática da solidariedade e da 
cooperação entre os Municípios no 
âmbito do seu trabalho de serviço 
público aos Cidadãos.
A participação nas instituições e 
em programas da União Europeia 
são uma conquista e uma aposta 
reiterada, que vai ter uma relevante 
expressão em 2019, destacando-se 
a presença no Comité das Regiões 
da União Europeia, a execução 
do projeto “Aveiro STEAM City” no 
âmbito do “Urban Inovative Action 
/ UIA” que propiciou a entrada de 
Aveiro para um grupo especial e 
restrito de Cidades Europeias e 
sendo a única Cidade Portuguesa. 
Destaque ainda para o processo 
da Candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura 2027.
 
A gestão da CMA vai continuar a 
ser realizada com equilíbrio na sua 
gestão financeira, o cumprimento 
de todas as obrigações 
assumidas e a capacitação da sua 
organização, prestando serviços 
públicos de qualidade crescente e 
elevada, executando investimentos 
relevantes para o desenvolvimento 
do Município e a qualidade de 
vida dos Cidadãos, com uma clara 
definição de prioridade numa ação 
sectorialmente transversal, e numa 
lógica forte de sustentabilidade, 
rigor, transparência, seriedade e 
proximidade aos Cidadãos.



[24] boletim municipal aveiro

REDUÇÃO 
DA TAXA DE 
RESÍDUOS 
URBANOS EM 
2019
Para o ano de 2019, a Câmara 
Municipal de Aveiro aprovou 
uma redução de 15 por cento no 
tarifário de Resíduos Urbanos, 
face ao valor cobrado em 2018, e 
também a diminuição em 15 por 
cento, dos preços praticados sobre 
os serviços auxiliares de gestão de 
resíduos urbanos.
Com a entrada em operação, no 
passado dia 1 de outubro, da 
empresa Veolia Portugal S.A., para 
prestação de serviços de recolha 
de resíduos sólidos e urbanos a 
destino final e limpeza urbana, no 
Município de Aveiro, com preços 
mais baixos do que o anterior 
operador, tornou-se possível, 
também nesta área, a redução da 
carga fiscal dos munícipes.
Ao abrigo da Lei, com esta tarifa 
a Câmara Municipal tem de 
recuperar integralmente os custos 
com a prestação do serviço de 
gestão de Resíduos Urbanos.

PACOTE 
FISCAL PARA 
2019
Para além da taxa de IMI, o 
pacote fiscal da CMA para 2019 
contempla ainda um conjunto de 
propostas respeitantes a taxas e 
impostos, para estarem em vigor 
em 2019: Participação Variável do 
IRS; Derrama; Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem – TMDP. 
No que respeita à participação 
no IRS (que se mantém em 5%), 
à Derrama (que se mantém 
em 1,5%), à Taxa Municipal de 
Direito de Passagem (TMDP, 
que se mantém em 0,25%), as 
deliberações tomadas vão manter 
em vigor em 2019 os valores 
utilizados em 2018.

Na Cooperação Institucional 
vamos prosseguir um trabalho 
de equipa com as Associações 
privadas sem fins lucrativos, 
as Juntas de Freguesia, as 
Empresas, a Universidade de 
Aveiro, os Cidadãos, e o Governo 
que queremos que tome decisões 
sobre os muitos assuntos que 
temos pendentes. Estaremos com 
todo o empenho e exercício das 
responsabilidades de liderança na 
participação em projetos à escala 
Municipal, Regional, Nacional 
e Europeia, com a absoluta 
determinação de crescimento 
a todos os níveis.

Aveiro, Cidade dos Canais, Cidade 
Universitária, Município Terra 
com Horizonte, vai ter em 2019 
mais e melhor Câmara Municipal 
de Aveiro, concretizando a aposta 
feita de continuarmos a mudança 
com determinação, e cumprindo 
o compromisso assumido com 
os Cidadãos.
As Grandes Opções do Plano e 
o Orçamento 2019 da Câmara 
Municipal de Aveiro são um 
instrumento muito importante 
para continuarmos a fazer Mais e 
Melhor pelo Município de Aveiro.
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A VEOLIA Portugal S.A., iniciou no dia 1 de outubro, a 
prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos e 
urbanos a destino final e limpeza urbana, no Município 
de Aveiro.
Nesta área tão importante da gestão municipal, a CMA 
garante uma gestão cuidada do delicado processo de 
mudança de operador, com o compromisso de manter 
um elevado nível de qualidade.
O contrato entre CMA com a VEOLIA Portugal, S.A., 
cifra-se no valor total de 11.167.193,56€  para o período 
dos oito anos, constituindo uma poupança anual ao 
orçamento da CMA, face ao último contrato com a 
SUMA, de cerca de 1.180.000€.

VEOLIA
INICIA RECOLHA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS E 
LIMPEZA URBANA 

AMBIENTE

ACORDO JUDICIAL 
ENTRE A CMA E A SUMA
Com o início do contrato com a VEOLIA Portugal S.A., 
no passado dia 1 de outubro de 2018, para a prestação 
de serviços de recolha de resíduos sólidos e urbanos a 
destino final e limpeza urbana, no Município de Aveiro, a 
Câmara Municipal conseguiu chegar a um acordo com 
o anterior prestador, a SUMA - Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, S.A., garantindo o fim de todos os processos 
judiciais em curso e a estabilidade do contrato em vigor.
O acordo entre as partes prevê o pagamento pela CMA 
à SUMA do valor global de 2.501.038,60€, dos quais, 
1.751.038,60€ são relativos à prestação de serviços pela 
SUMA ao Município de Aveiro, entre fevereiro e setembro 
de 2018 (até ao início do contrato com a VEOLIA a 
01OUT18) e de 750.000€ a título de compensação, 
garantindo a certeza e paz jurídicas imediatas, o fim 
efetivo do contrato com a SUMA e dos recursos judiciais 
pendentes, sem mais questões ou interpretações, 
nomeadamente no que se refere a questões relativas ao 
contrato outorgado em 1995, renovações de faturação e 
assim como ao concurso público internacional n.º 7/2017 
e ao subsequente contrato outorgado com a Veolia, 
Portugal S.A., permitindo a estabilidade do mesmo.
O valor agora retribuído por compensação (750.000€) 
corresponde a uma compensação de 6,62% do total de 
faturação que a SUMA considera que deixou de efetuar, 
ou seja, que considera em falta (4 anos e 4 meses), no 
valor estimado de 11.334.039,62€, com que se apresentou 
ao concurso público internacional.
Por seu turno, a CMA consegue alcançar poupanças 
suficientes para pagar a referida indemnização à SUMA, 
em cerca de oito meses de execução do novo contrato 
com a VEOLIA, sendo de 8% o valor da indemnização 
a pagar (750.000,00€ de 9.087.156,48€) se o valor for 
diluído nos oito anos de duração do novo contrato.
O presente acordo já foi aprovado pelo juiz do processo, 
terminado assim a litigância judicial CMA/SUMA.

Horários iguais, contentores novos

Os horários de recolha dos resíduos indiferenciados 
(não recicláveis) mantêm-se: das 22h00 às 6h00, na 
zona urbana da cidade, e entre as 6h00 e as 14h00, nas 
restantes zonas do Município.
Já os contentores para deposição desses resíduos 
(agora de cor cinzenta) estão a ser reforçados pela 
VEOLIA na sua capacidade de receção em mais 458 mil 
litros, com especial incidência em zonas onde há maior 
produção de resíduos.
A recolha de resíduos verdes e de resíduos volumosos, 
serviço realizado porta-a-porta uma vez por semana, 
ocorre às terças e quartas-feiras, respetivamente, sendo 
disponibilizada uma linha telefónica (234 12 79 42), 
entre as 9h00 e as 18h00, para marcações, ou por 
e-mail: aveiro@veolia.com. 



Com uma área Expositiva com 
9.000 m2 que contou com a 
presença de mais de 120 entidades 
e na qual se pode conhecer 
diversas novidades tecnológicas 
e projetos de I&D&I desenvolvidos 
em Portugal, o Techdays Aveiro 
2018, que se realizou de 11 a 13 de 
outubro no Parque de Exposições 
de Aveiro, afirma-se cada vez mais 
como um evento de referência a 
nível nacional. Estiveram presentes 
Universidades, de sete CIT - Centros 
de Interface Tecnológico e de 
quatro Clusters Nacionais, que no 
total apresentaram mais de 80 
projetos de I&D&I, com destacamos 
as seguintes novidades que 
marcaram presença no TechDays:

Altice Labs – No Techdays Aveiro 
2018, a Altice Labs focou a sua 
participação em quatro grandes 
espaços tecnológicos: Redes 
5G, Inteligência Artificial e Virtual 

Assistants (BOTs), Internet of 
Things e Smart cities e TV Digital 
e Interativa.

BOSCH – o projeto SMART GREEN 
HOMES, desenvolvido em parceria 
com a Universidade de Aveiro, já 
conta com dois anos de execução 
e foi uma das referências da 
presença da Bosch.

WAVECOM – A Wavecom participou 
pelo terceiro ano consecutivo no 
Techdays Aveiro. No âmbito dos 
diversos temas abordados durante 
os três dias de feira, a Wavecom 
apresentou também as suas 
soluções de radiolocalização para a 
Indústria e as soluções de Internet 
of Things (IoT), para os Municípios.

GAMING
Com o envolvimento da MagicShot 
Gaming Network, quem passou pelo 
Techdays 2018 teve a oportunidade 
de experimentar as melhores 
novidades na área do “gaming” e 
com momentos de diversão e de 
competição, com prémios incluídos. 
Foram 10 computadores topo de 
gama em “free-to-play” com alguns 

dos jogos mais “in” do momento 
e mais 10 computadores “gaming 
INSYS” com monitores de alta 
performance da AOC e periféricos 
da “World of Gamer” para as duas 
competições que aconteceram no 
palco “gaming”: “Fortnite” e “Counter-
Strike: Global Offensive (CS:GO)”.
A realidade virtual também esteve 
presente com uma versão muito 
especial de “Espace Room”, uma 
“Motion Sphere”, - atração mais 
requisitada da área Gaming - que 
deixou de “cabeça à roda” todos 
aqueles que aceitaram o desafio de 
conduzir a alta velocidade.
No último dia, dois dos maiores 
“youtubers” portugueses subiram ao 
palco em forma de encerramento.
João Sousa, que tem mais de 
615.000 subscritores, e o “filho da 
terra” Sir Kazzio, que já ultrapassou 
os 6,1 milhões de subscritores.

TECHDAYS 
AVEIRO 2018

Visite o site 
TECHDAYS.pt



A mobilidade futura assente em veículos 
autónomos, introduz diversos fatores de 
mudança que darão início a uma nova era 
totalmente disruptiva. Do ponto de vista 
tecnológico, para além da Inteligência Artificial 
que será o cérebro dos veículos em substituição 
do condutor de hoje, fatores como a fiabilidade, 
securização, capacidade e latência da rede de 
comunicações, serão determinantes para o 
sucesso do 5G. Há no entanto outros aspetos a 
ter em conta e que dependerão da capacidade 
tecnológica de os implementar. Um exemplo 
são as atividades que os ocupantes dos 
veículos poderão fazer nas suas deslocações. 
Desde videoconferências, e outros serviços 
profissionais, até conteúdos de lazer e diversão. 
Com este intuito, esteve presente um Caso de 
Uso do 5G, através de um Mini Bus autónomo, 
com capacidade para 6 pessoas, que tinha 
acesso a conteúdos de Ultra TV da MEO, 
interação com aplicações e com acesso a um 
conjunto de serviços municipais e a imagens 
apelativas da cidade de Aveiro.
A apresentação oficial do veículo aconteceu 
dias antes da abertura do Techdays Aveiro 
2018, com a cooperação da Altice Portugal, 
através da Altice Labs e da Ericsson, tendo-se 
tratado de mais uma iniciativa de promoção, na 
cidade de Aveiro, da tecnologia como fator de 
desenvolvimento económico.  

DEMONSTRADOR 
5G EM MINIBUS 

AUTÓNOMO
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CAMPANHA 
DE COMBATE 
AO TRÁFICO DE 
SERES HUMANOS
O Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos, sob o slogan “Tens que saber Tráfico 
Humano ainda Existe, se não queres ser um (des)
Humano então resiste”, aconteceu no passado dia 18 
de outubro e contou com algumas ações de rua e de 
sensibilização e alerta para o fenómeno do Tráfico 
de Seres Humanos.
Nesta iniciativa participaram, como parceiros, a Escola 
Secundária Homem Cristo, a Escola Secundária Mário 
Sacramento, a Escola Profissional de Aveiro e a Oficina 
de Música de Aveiro.
A Câmara Municipal de Aveiro é uma das 52 entidades 
parceiras da Rede Regional do Centro de Apoio e 
Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos 
(RRCAPVTSH). Esta rede surge no âmbito do projeto 
desenvolvido pela Associação para o Planeamento 
Familiar – Centro (APF), que intervém desde 2008 no 
processo de sinalização, identificação e assistência 
a vítimas através de uma Equipa Multidisciplinar 
especializada para a Região Centro.

AVEIRO ASSINALOU DIA 
INTERNACIONAL PARA 
A ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA
No âmbito da celebração do Dia Internacional para 
Erradicação da Pobreza (17 de outubro), decorreu 
no distrito de Aveiro, entre 15 e 31 de outubro, a 
iniciativa “O direito à Habitação  na perspetiva dos 
cidadãos sem-abrigo”.
O programa da iniciativa contou, no dia 24 de outubro, 
no Salão D. João Evangelista de Lima Vidal da IPSS 
Florinhas do Vouga, em Aveiro, com a apresentação 
do livro “Maçã com Bicho”, de Josefa de Maltesinho, 
escrito a partir da história de vida de um cidadão 
sem-abrigo. Seguiu-se um debate com a presença da 
Vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, Rosário 
Carvalho, a Assessora do Conselho Diretivo do Instituto 
da Segurança Social, I.P., Madalena Cruchinho, e 
Daniela Ribeiro, do Coletivo pelo Direito à Habitação 
e à Cidade – Habita. A moderação do debate esteve 
ao cargo de Emídio Abrantes – Coordenador do 
CRIAVEIRO/ NPISA – Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo de Aveiro.
Com esta iniciativa pretendeu realizar-se uma 
abordagem integrada da problemática do acesso à 
habitação por parte dos cidadãos em situação de 
maior vulnerabilidade social, equacionando a procura 
de soluções a partir dos recursos existentes na 
comunidade e fora dela.
Esta foi uma atividade promovida pelo Núcleo Distrital 
de Aveiro da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-
Pobreza, a Rede Social de Aveiro e o NPISA – Núcleo 
de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Aveiro.

AÇÃO
SOCIAL
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CAR SURF 
HABILITADO COM 
DESFRIBILADOR 
AUTOMÁTICO
A Fundação do Desporto e a Câmara Municipal de Aveiro 
firmaram um protocolo de apoio ao desenvolvimento 
desportivo, para a implementação do Programa de 
Desfibrilação Automática Externa, no Centro de Alto 
Rendimento de Surf de São Jacinto (CAR Surf).
Este programa está inserido no eixo de modernização 
de infraestruturas, operacionalizado através da medida 
de apoio à capacitação para a Emergência e Segurança 
nos CAR, promovida pela Fundação do Desporto.

O Estádio Municipal de Aveiro (EMA) recebeu os três 
jogos da seleção nacional de sub-17, no 1.º Torneio 
de Apuramento para o Euro’2019, e que aconteceram 
entre 10 e 16 de outubro, sempre com entrada livre.
Tratou-se de mais uma ação conjunta da Câmara 
Municipal de Aveiro com a Federação Portuguesa 
de Futebol, numa aposta clara na dinamização e 
rentabilização desta importante estrutura desportiva 
do Município e da Região.
De resto, a equipa das Quinas venceu as três partidas 
(Portugal 10-0 Cazaquistão, Portugal 3-1 Bielorússia e 
Portugal 5-1 País de Gales) no “Grupo 11” do Torneio 
de Qualificação para o Europeu de 2019, qualificando-
se assim para a próxima fase – Ronda de Elite – a 
caminho da fase final da competição, que se vai 
realizar na República da Irlanda. 

SELEÇÃO 
NACIONAL SUB-17 

DISPUTOU
QUALIFICAÇÃO 

PARA O EUROPEU 
EM AVEIRO

AVEIRO COM ESTAÇÃO 
NAÚTICA CERTIFICADA
O Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar 
oficializou a Estação Náutica de Aveiro (ENA), 
um novo fórum de cooperação para a gestão 
de equipamentos, espaços e eventos com a 
participação ativa de entidades que se dedicam aos 
desportos e atividades de lazer nas áreas aquáticas 
do Município de Aveiro.
Com esta certificação a CMA, em cooperação com 
as entidades que farão parte do Conselho da ENA, vai 
potenciar o desporto de natureza, o turismo ativo e a 
identidade do território, numa lógica de comunicação 
e dinamização global dos espaços náuticos de Aveiro.
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Realizou-se de 5 a 7 de outubro, no Centro Nacional 
de Formação Ambiental de São Jacinto, o primeiro 
Acampamento Municipal de Escuteiros/ESCUTAMA, 
com a participação dos 10 Agrupamentos de 
Escuteiros do Município de Aveiro, do Presidente da 
CMA e do Vereador João Machado.
O ESCUTAMA, sob o lema “Abraço à Ria”, teve como 
principal finalidade a divulgação da história de 
Aveiro, reforçando a identidade dos mais Jovens 
enquanto Aveirenses, assim como a preservação do 
meio ambiente, visando a mobilização dos Cidadãos 
utilizando os Escuteiros como um instrumento de 
intervenção junto da Comunidade Aveirense. 
O Acampamento contou com várias ações no seu 
programa, das quais se evidenciaram a realização 
de atividades em parceria com o Regimento de 
Infantaria n.º10, a exploração da área urbana 
(Marginal frente-Ria, acesso público ao Molhe 
Norte da Barra de Aveiro) e da Reserva Natural 
das Dunas de São Jacinto.
O Centro Nacional de Formação Ambiental, 
local onde ser realizou o Acampamento, é uma 
importante valência Municipal, de âmbito Nacional 
e Europeu, dinamizando atividades de relevância 
na sensibilização e formação ambiental e social, 
que necessita de uma requalificação a curto prazo, 
contribuindo este Acampamento Municipal para 
a promoção do Centro e sua futura melhoria para 
a qual a CMA assumiu o compromisso de investir 
num plano em estudo, a acordar com o Corpo 
Nacional de Escutas.
No Município de Aveiro o movimento escutista 
envolve cerca de 820 jovens distribuídos por 10 
Agrupamentos de Escuteiros que desenvolvem 
de forma permanente a sua atividade nas 
comunidades em que se encontram inseridos.

ACAMPAMENTO 
MUNICIPAL DE 
ESCUTEIROS 
“ESCUTAMA 
2018”
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Aveiro foi palco de duas iniciativas de relevo do projeto 
CreArt | Rede de Cidades para a Criação Artística 
contando com a presença de participantes de várias 
cidades parceiras deste projeto integrado no programa 
Europa Criativa da União Europeia.
Entre 29 e 31 de outubro decorreu o Seminário 
Internacional de Curadores. Intitulado “What is to 
curate an exhibition. Presenting the Past, narrating the 
present”, orientado pela Doutora Mariana Pinto dos 
Santos, reconhecida curadora de arte contemporânea e 
Investigadora Auxiliar na Universidade Nova de Lisboa. 
O seminário que teve lugar no auditório do Museu de Aveiro | 
Santa Joana contou com um programa teórico-prático
que incluiu a visita ao Departamento de Comunicação
e Arte da Universidade de Aveiro (DeCA – UA) e ao 
Museu de Serralves.
Destinado em primeira instância a curadores e artistas 
das cidades parceiras do projeto CreArt, concorreram ao 
seminário cerca de 22 curadores tendo sido selecionados 
14, provenientes de Aveiro (3), Clermont-Ferrand (1), 
Génova (2); Kaunas (1), Liverpool (2), Skopje (1), Valladolid 
(2) e Zagreb (2). 

Residência Artística
A Cidade dos Canais recebeu a Residência Artística 
CreArt Aveiro, na VIC Arts House e acolheu três artistas, 
o aveirense Tiago Verdade de Oliveira, Nuvola Ravera de 
Génova e Darija Jelinčić de Zagreb.
Durante o período da residência está programado um fim 
de semana de open studio, em que os artistas recebem 
a visita do público aveirense para acompanhar o seu 
trabalho (17 e 18 de novembro). No dia 29 de novembro 
será feita uma apresentação final dos trabalhos realizados. 
Estão também abertas as candidaturas à exposição 
itinerante CreArt 2019, intitulada “The Third Space” que 
tem como curadora Jovanka Popova (Skopje - Macedónia 
e decorre em Lecce (Itália), Zagreb (Croácia) e 
Clermont-Ferrand (França). 
A CreArt, representada por Aveiro em Portugal, é um 
projeto de cooperação cultural que reúne cidades e 
instituições europeias com o intuito de fomentar a 
criatividade  através do trabalho em rede, da partilha 
de experiências e de boas práticas, contribuindo para 
a afirmação da Cultura e da indústria criativa de Aveiro 
Cidade e Região, como setor de referência, competitivo e 
gerador de desenvolvimento.

AVEIRO 
RECEBEU 
PROJETO 

CREART



[32] boletim municipal aveiro

REDE CULTURE NEXT
EM AVEIRO
O Município de Aveiro acolheu, nos dias 1 e 2 
de outubro, a terceira reunião da rede Culture 
Next a qual a cidade de Aveiro integra enquanto 
membro fundador. A propósito desta reunião 
estiveram reunidos em Aveiro gestores culturais 
representantes de seis países europeus, 
designadamente Roménia, Lituânia, Hungria, 
Reino Unido e Portugal estando representadas por 
Portugal as cidades de Aveiro, Braga e Faro.
A Rede Culture Next foi fundada em 2017 em Cluj, 
na Roménia, integra antigas e atuais cidades 
candidatas a capital Europeia da Cultura e tem 
como âmbito a partilha de boas práticas sobre 
estratégias de desenvolvimento cultural nas 
cidades e a promoção do desenvolvimento de 
projetos em cooperação e parceria. 
No âmbito desta reunião de trabalho, os 
membros da Culture Next tiveram oportunidade 
de visitar a cidade de Aveiro e conhecer em maior 
detalhe alguns locais e elementos essenciais da 
dimensão cultural da cidade e do seu potencial 
de desenvolvimento. As sessões de trabalho 
permitiram conhecer casos de estudo das cidades 
participantes, discutir em conjunto desafios 
comuns, assim como apresentar projetos que 
venham a poder concretizar-se através de parcerias 
europeias entre os membros da rede. 
A organização deste encontro internacional incluiu 
também uma sessão de trabalho para partilha de 
experiências e de boas práticas sobre Estratégias 
de Desenvolvimento Cultural nas Cidades e contou 
com a presença de dois peritos internacionais 
– Mattjis Maussen (consultor independente 
especialista em Capitais Europeias da Cultura e 
Stefan Teisanu (Gestor cultural e diretor do Centro 
Cultural de Cluj, Roménia).
A reunião da Rede Culture Next integra-se no 
processo de elaboração do Plano Estratégico para a 
Cultura do Município de Aveiro.

AVEIRO 2027
CAPITAL EUROPEIA
DA CULTURA
Apresentada no final de novembro, a plataforma 
www.aveiro2027.pt  é um dos primeiros passos 
desse caminho que iremos fazer em conjunto.
Neste website será possível, desde já, acompanhar 
a elaboração do Plano Estratégico para a Cultura de 
Aveiro, compreender este processo de mapeamento 
e reflexão, bem como conhecer as propostas 
que darão corpo ao desenvolvimento cultural do 
concelho até 2030.
É também nesta plataforma que todos os cidadãos 
de Aveiro poderão aderir ao processo, preenchendo 
o respetivo formulário de participação ou 
subscrevendo a newsletter.
A plataforma servirá igualmente para dar a conhecer 
a evolução do processo de construção das diferentes 
fases da candidatura a Capital Europeia da Cultura, 
bem como informação relacionada com as cidades que 
ostentam atualmente aquele título.
A Câmara Municipal de Aveiro assume o investimento 
na cultura como um dos seus eixos estratégicos 
de ação para o desenvolvimento do Município e 
no passado mês de junho, deu início à preparação 
do Plano Estratégico para a Cultura, processo que 
antecipa e dará suporte à candidatura da cidade a 
Capital Europeia da Cultura 2027.
Pretende-se que este ambicioso e complexo processo 
seja conhecido, sentido e participado por toda a 
comunidade aveirense.
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JANEIRO
01 e 02. Concerto de Ano Novo pela Orquestra 
Filarmonia das Beiras com a Cristina Branco e 
Luís Figueiredo.

18. [21h30] “Cabeça Ausente”, de Salvador 
Martinha, que marca o regresso do artista à Stand 
Up Comedy.

25. “Box 2.0” | é uma instalação holográfica dos 
coreógrafos Paulo Ribeiro, Rui Horta e Clara 
Andermatt, que vai ser apresentada no Teatro 
Aveirense. A instalação holográfica foi criada pela 
Companhia Paulo Ribeiro.

26.  [21h30] - Concerto Dead Combo 

FEVEREIRO
02. [21h30] Mazgani + Nadine Khouri (Eng) Na 
semana em que celebra o primeiro aniversário do 
seu último disco, MAZGANI presenteia-nos com 
uma reinterpretação do tema THE FAINTEST LIGHT 
em dueto com a artista britânica NADINE KHOURI. 
A cantora vai juntar-se a Mazgani em palco para 
um espetáculo especial e exclusivo no Teatro 
Aveirense.

09. [21h30] “Os Vizinhos de Cima”, com Ana Brito e 
Cunha, Rui Melo, Fernanda Serrano e Pedro Lima.

14. [21h30] “Festival Montepio às Vezes o Amor”

16.  [21h30] “A Casa de Bernarda Alba” é uma 
criação de João Garcia Miguel, que tem como 
inspiração o texto de Federico García Lorca 
e que faz um apelo contra o isolamento que 
aumenta no mundo. Esta peça é uma coprodução 
da Companhia João Garcia Miguel e o Teatro 
Aveirense.
23.“ Clarão” da Companhia Circolando.

DESTAQUES

TEATRO 
AVEIRENSE 
2019

 
MARÇO
08. [21h30] Glenn Miller Orchestra, caso de 
sucesso em Portugal onde esgotam sempre 
as salas por onde passam, vão estar no Teatro 
Aveirense, para nos encantarem com temos como: 
Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction 
ou Chattanooga Choo Choo. 
Ray McVay dirige cerca de 20 talentosos músicos 
e cantores nesta big band que em duas horas de 
espetáculo, como num estalar de dedos, nos faz 
recuar até aos anos 30.

30. [21h30] “Walking with Kylián” da companhia 
Paulo Ribeiro.

ABRIL
30. [21h30] Aurea - sobe ao palco do Teatro 
Aveirense.

MAIO
17. [21h30] Eline Elias artista vencedora de 
múltiplos Grammy’s.
Em 2017, a artista com o seu disco “Dance of 
Time”, ganhou um Grammy Latino na categoria de: 
Melhor Álbum de Jazz do ano, após ter recebido 
duas nomeações: Melhor Álbum de Jazz Latino e 
Melhor Artista.

TEATRO AVEIRENSE APRESENTA INSTAGRAM

No âmbito da estratégia de comunicação do 
Teatro Aveirense (TA) e à semelhança do que 
acontece com este tipo de equipamentos 
semelhantes (teatros, cineteatros, centros 
culturais, entre outros) e dos grandes eventos a 
nível nacional, foi apresentado na última semana 
de novembro, o Instagram do Teatro Aveirense -
@teatroaveirense. 

O Teatro Aveirense (TA) tem já definido alguns dos principais espetáculos a entrarem em cena durante os primeiros 
cinco meses do próximo ano.
Para o ano de 2019, o TA mantem as linhas de programação que têm caracterizado a sua atividade e que têm 
contribuído para uma maior dinâmica de públicos e um maior relacionamento com a comunidade artística (local 
e nacional), bem como o posicionamento e afirmação do teatro como um dos espaços mais marcantes de 
programação regular ao nível nacional.
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participação gratuita sujeita a inscrição prévia
arquivo.historico@cm-aveiro.pt

EDIFÍCIO DA ANTIGA CAPITANIA DE AVEIRO

Esteve disponível para visita, no 
Museu de Aveiro | Santa Joana, até 
ao último dia 18 de novembro, a 
exposição de pintura “Big Brother”, 
da autoria de Pedro Rocha. 
As suas obras revelaram um grande 
sentido de composição, domínio 
do desenho, da cor, das técnicas, 
entre outras, patenteando uma 
particular sensibilidade a temas 
prementes do mundo de hoje – da 
poluição às alterações climáticas, 
dos comportamentos individuais 
aos modelos que a sociedade atual 
propõe aos jovens.

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro 
realizaram-se as Jornadas Europeias 
do Património, este ano subordinadas 
ao tema Partilhar Memórias, às quais 
a Câmara Municipal de Aveiro se 
associou. 
Dando resposta ao tema proposto, 
os Museus de Aveiro ofereceram um 
programa de visitas comentadas a 
três edifícios situados em três das 
praças mais emblemáticas da cidade 
de Aveiro, a saber, ao Tribunal (Praça 
Marquês de Pombal), ao edifício 
dos Paços do Concelho (Praça do 
Município) e ao edifício da Capitania 
do Porto de Aveiro, (Ponte-Praça). 
No final do dia 29 de setembro, 
aconteceu, no Coreto do Jardim 
Infante D. Pedro, o concerto “O 
Jardim, o Coreto e a Banda” com a 
Banda Sinfónica de Aveiro – Banda 
Amizade, que com um programa 
eclético, apresentou obras que 
abarcam quase três quartos de 
século de música para banda.

BIG
BROTHER

JORNADAS 
EUROPEIAS
DO
PATRIMÓNIO

EXPOSIÇÃO
AS MURALHAS 
DE AVEIRO 
A Câmara Municipal de Aveiro 
e a Associação para o Estudo 
e Defesa do Património Natural 
e Cultural da Região de Aveiro 
(ADERAV) organizaram, nos dias 
23 e 24 de novembro, a 12.ª edição 
das Jornadas de História Local e 
Património Documental com o tema 
“As Muralhas de Aveiro”, no edifício 
da Antiga Capitania. O tema desta 
edição evocou o estudo da muralha 
de Aveiro, celebrando, em paralelo, 
os 600 anos da data da inscrição 
sobre as portas da muralha, com um 
programa que propõe projetar uma 
análise abrangente na procura da 
memória que até nós chegou, das 
muralhas de Aveiro.

XII JORNADAS DE HISTÓRIA 
LOCAL E PATRIMÓNIO 
DOCUMENTAL 
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RECRUTAMENTO 
DE NOVO MÉDICO 
VETERINÁRIO
De acordo com a estratégica política assumida na 
gestão dos Animais de Companhia e na sequência 
do pedido de aposentação apresentado pelo Médico 
Veterinário em funções, a CMA abriu o procedimento 
concursal comum para recrutamento de um Técnico 
Superior – Médico Veterinário Municipal, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado. 
A CMA considera essencial este passo para continuar 
o desenvolvimento da política municipal nesta área, no 
que respeita à verificação do estado de saúde e bem-
estar animal, ao acompanhamento do processo de 
abertura do Centro de Recolha Oficial e dos Parques 
Caninos da Forca Vouga e de São Roque. 
Ao mesmo tempo, a Direção Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV) nomeou a Médica Veterinária 
Helena Maria Antunes de Sousa como responsável 
pelo Serviço Oficial de vacinação antirrábica e de 
identificação eletrónica no Município de Aveiro, para 
gerir esta fase de transição em que está a decorrer 
o concurso para a contratação de um Médico 
Veterinário Municipal.
No âmbito da cooperação entre a DGAV e a CMA, o 
serviço vai estar disponível no edifício dos Serviços 
Urbanos da CMA, na Rua das Fontainhas – Zona 
Industrial de Taboeira, todas as terças-feiras (exceto 
feriados), de 13 de novembro a 31 de dezembro, das 
16h30 às 19h00.

CENTRO 
DE RECOLHA OFICIAL 
DE ANIMAIS
Está em fase final o projeto do Centro Intermunicipal 
de Recolha Oficial de Animais (CIROA), para três 
polos de Aveiro Águeda e Ovar. A Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) entende 
que este é mais um passo para minorar e resolver um 
problema que afeta todos os Municípios associados, 
num investimento à escala intermunicipal, com um 
investimento estimado de 2,5 M€.

PARQUE CANINO 
FORCA VOUGA
Está já no terreno, a empreitada para a construção 
do novo Parque Canino na Forca Vouga, uma 
intervenção integrada na nova política dedicada 
aos “Animais de Companhia” e que será executada 
pela empresa Sucessos e Tanto SA., pelo custo de 
26.912,48€ e um prazo de 90 dias.
O Parque Canino fica do lado nascente do Centro 
de Congressos, junto à Linha do Norte, em frente 
ao Pavilhão do Galitos, uma zona de fácil acesso, 
tendo o projeto sido desenvolvido pelos Técnicos dos 
Serviços Municipais.
O Parque Canino terá elementos recreativos com 
escadas, barreiras de salto, prancha e túnel, além da 
vedação, caixa sanitária, iluminação e zona de estar 
para as pessoas que acompanham os animais.
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 2. Vias para a Competitividade (PIMTRA)
> Ideia base: conjunto de Vias Estruturantes de 
sustentabilidade dos acessos a áreas de Localização 
Empresarial da Região de Aveiro, definidas no Plano 
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes / PIMTRA, e 
cuja concretização tem como principal objetivo, a redução 
dos custos de logística das empresas e das emissões 
de CO2 das viaturas pesadas de transporte de matérias 
primas e produto acabado das Empresas da Região de 
Aveiro. Esta estratégia de investimento assume-se como 
fundamental para a dinamização económica de toda a 
Região, valorizando também os grandes eixos viários 
já construídos, que, pela falta de adequados acessos, 
não assumiram devidamente a sua função indutora de 
desenvolvimento regional. Também é relevante referir 
que a construção dos acessos rodoviários citados vai 
alterar o paradigma da mobilidade na Região retirando dos 
aglomerados urbanos o transporte de mercadorias que 
hoje se faz à custa de arruamentos municipais e de alguns 
nacionais que atravessam núcleos de elevada densidade 
populacional, o que terá como consequência um 
incremento de qualidade de vida dessas populações que 
passarão a estar expostas a menores emissões de CO2. 
Em simultâneo vamos promover a mobilidade elétrica e os 
modos suaves de mobilidade (pedonal e ciclável); 
> Valor previsional do investimento: 77 M€.

 3. Qualificação da Ria de Aveiro, Defesa Costeira e 
Gestão das Alterações Climáticas
> Ideia base: prosseguir o investimento desenvolvido pela 
Polis Litoral Ria de Aveiro na qualificação e valorização 
da Ria de Aveiro, articulando essas ações com os 
investimentos necessários na defesa da orla costeira 
nomeadamente nas zonas de maior risco dos Municípios 
de Ovar, Ílhavo e Vagos. Tendo em conta a especificidade 
reconhecida deste território, é também fundamental 
promover a sua capacitação, competência e resiliência 
para as alterações climáticas. Com a devida articulação 
e sustentabilidade no crescimento turístico da Região e 
da Ria de Aveiro, vamos investir na promoção da náutica 
desportiva e de recreio, com a ativação das Estações 
Náuticas nos Municípios da orla costeira da Ria de Aveiro 
e na Região;
> Valor previsional do investimento: 200 M€.

 4. Ligação Ferroviária Aveiro / Viseu / Salamanca
(investimento de expressão Nacional e em especial nas 
NUT II do Norte e Centro)
> Ideia base: propiciar às empresas exportadoras para 
a Europa uma oferta de transportes competitiva e 
ambientalmente equilibrada, em bitola europeia para a 
devida integração na rede ferroviária europeia, com um 
troço novo entre Aveiro e Viseu, e a utilização do traçado 
da Linha da Beira Alta entre Mangualde e Guarda, saindo 
para Espanha por Vila Franca das Naves; 
> Valor previsional do investimento: 1.200 M€.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA), no âmbito do debate público promovido pelo 
Governo, definiu a capacitação do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga (CHBV), as Vias Estruturantes de 
sustentabilidade dos acessos a áreas de Localização 
Empresarial da Região, a Qualificação da Ria de Aveiro 
e a Ligação Ferroviária Aveiro / Viseu / Salamanca, 
como as quatro prioridades da Região de Aveiro, para o 
Plano Nacional de Investimentos / PNI 2030.
As propostas apresentadas, no passado dia 3 de 
outubro, recolheram o consenso dos 11 Municípios 
da CIRA e fazem parte da Estratégia Integrada de 
Base Territorial da Região de Aveiro, que temos em 
execução. Estes são, por isso, objetivos importantes 
para a Região de Aveiro, a financiar pelos Fundos 
Comunitários do Quadro Pós-2020, em áreas como 
a Educação, os Equipamentos Sociais, a Floresta, a 
Cultura, o Parque de Ciência e Inovação, o Porto de 
Aveiro, entre outras.

  1. Capacitação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
(CHBV) / Ampliação do Hospital Infante D. Pedro e 
Qualificação dos Hospitais de Águeda e Estarreja
> ideia base: construção da ampliação do Hospital Infante 
D. Pedro com um edifício para a Consulta Externa e outro 
para o Centro Académico Clínico, e a qualificação do 
edificado atual. No quadro do Centro Hospitalar do Baixo 
Vouga (CHBV) realizar a qualificação dos Hospitais de 
Águeda e Estarreja. Estudo de viabilidade de integração no 
CHBV dos Hospitais de Ovar e Anadia;
> valor previsional do investimento: 120 M€ 

PLANO 
NACIONAL DE 
INVESTIMENTOS 
2030
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A campanha promocional “Turismo Centro Portugal 
– Visitar e Ficar é Ajudar”, do Turismo Centro de 
Portugal, foi uma das grandes vencedoras dos 
prestigiados Prémios Internacionais de Viagem e 
Turismo “International Travel & Tourism Awards”, 
atribuídos em Londres. A campanha recebeu o Gold 
Award, equivalente ao primeiro lugar, na categoria 
“Best National Tourism Board / Destination Marketing 
Organisation Campaign” (Melhor Campanha de 
Entidade Turística ou de Destino Nacional). A gala de 
atribuição de prémios decorreu no início de novembro.
“Ficamos extremamente orgulhosos por esta 
conquista inédita em Portugal. É um galardão muito 
importante. Estamos todos de parabéns, por um 
prémio que prestigia o nosso país, o setor do Turismo 
e a marca Centro de Portugal, que concorreu ao lado 
de candidatos tão fortes como os Estados Unidos”, 
sublinhou Pedro Machado, presidente do Turismo 
Centro de Portugal.
Os International Travel & Tourism Awards  – o evento 
mais importante a nível mundial nesta área de negócios 
– distinguem o trabalho de organismos de turismo em 
todo o mundo. Os vencedores foram escolhidos por 
um painel independente de jurados de todo o mundo, 
e representam o melhor que se faz internacionalmente 
nas viagens e do turismo.
A campanha do Turismo Centro de Portugal foi 
uma das oito finalistas na sua categoria, derrotando 
candidaturas dos Estados Unidos, do Japão, do Peru, 
do Egito, da Jordânia, da Estónia, da Finlândia e das 
Ilhas Faroé.

TURISMO CENTRO 
DE PORTUGAL VENCE 
GOLD AWARD NO 
INTERNATIONAL 
TRAVEL & TOURISM 
AWARDS

DIA DA REGIÃO
DE AVEIRO
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA) assinalou, pelo quinto ano consecutivo, o Dia da 
Região de Aveiro.
A celebração deste importante património institucional 
comemorou-se de 13 a 22 de outubro, com início junto 
da diáspora portuguesa e aveirense, em Paris, com 
uma receção da Câmara local à comitiva da Região de 
Aveiro, liderada pelo Presidente da CIRA e que integrou 
todos os Presidentes das Câmaras Municipais da 
Região de Aveiro, o Secretário Executivo da CIRA e o 
Presidente do Turismo do Centro de Portugal.
A celebração continuou no dia 21 de outubro, 
domingo, com um concerto da Orquestra Filarmónica 
das Beiras, dirigida por António Vassalo Lourenço e 
acompanhada pelo pianista Nicolas Bourdoncle, na 
Casa da Cultura de Ílhavo. Este concerto foi oferecido 
pela CIRA à população.
A encerrar as comemorações, o Mercado do Peixe de 
Aveiro recebeu o evento “Ao Sabor da Ria de Aveiro” 
com encontro de antigos e atuais Autarcas e prova de 
produtos regionais, com o chef Tiago Santos.
Esta é também a celebração do intermunicipalismo, 
uma dimensão diferente de organizar o território e de 
investir numa estratégia comum para os cidadãos 
em áreas municipais e regionais, com crescente 
multidisciplinariedade, parcerias, capacitação, 
proximidade e envolvimento,
Celebrar esse caminho é aprender com as experiências, 
valorizar os resultados e projetar conjuntamente uma 
Região com identidade, dinâmica, coesa, sustentável e 
geradora de oportunidades.
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CÂMARA 
MUNICIPAL 
APRESENTA 
NOVO SITE
E APP’S

Com uma aposta forte na 
imagem, a Câmara Municipal de 
Aveiro (CMA) acaba de lançar 
o novo site do município (www.
cm-aveiro.pt), e as respetivas 
aplicações móveis destinadas a 
munícipes e turistas, disponíveis 
na App Store e Google Play.
Com um design adaptado à 
realidade atual, onde a imagem 
e as hiperligações constantes 
dão vida à página, e baseado no 
conceito de proximidade com os 
cidadãos e versatilidade, o novo 
site contém cinco áreas principais: 
Inovação, Investidores, Município, 
Visitantes e Serviços.
A plataforma está equipada com 
a inovação responsive, compatível 
com dispositivos móveis 
(telemóveis e tablets). Apostado 
na simplicidade é agora possível 
a todos os cidadãos, entrarem em 
contacto com a autarquia através 

do botão “fale connosco!” presente 
ao longo de toda a navegação 
no site – estar a par das últimas 
notícias, agenda de eventos 
e atividades dia-a-dia, ou ter 
conhecimento dos últimos alertas 
emitidos pela CMA.

App Aveiro e Aveiro Tourism
Ao mesmo tempo, a App Aveiro 
(destinada a munícipes) dá 
a oportunidade a qualquer 
concidadão de registar com 
fotografia e texto alguma 
ocorrência. O menu de 
Ocorrências permite desde já o 
registo específico de problemas 
relacionados com os Resíduos 
Urbanos – geridos pela VEOLIA 
Portugal S.A.. Com esta nova App, 
os seus utilizadores vão poder 

receber notificações de alertas 
importantes, emitidos pela Câmara 
Municipal, aceder aos horários dos 
autocarros Aveirobus ou estar a 
par das últimas notícias e eventos 
relacionados com o Município.
Quanto à App Aveiro Tourism 
(direcionada para turistas e 
visitantes), o enfoque vai para 
a possibilidade de podermos 
ver todos os monumentos 
disponíveis para visitar na cidade, 
saber onde comer ou dormir e ter 
ainda conhecimento do bilhete 
único de 5,00€ para visita aos 
Museus de Aveiro.

Twitter do Presidente da CMA
O site foi dado a conhecer logo 
após a apresentação da página do 
Presidente da CMA no Twitter - 
@PresCMAveiro – um novo meio 
de comunicação do Presidente com 
os cidadãos.

Este é um importante passo na 
gestão da comunicação da CMA, 
com a entrada num novo patamar 
de proximidade e qualidade 
da comunicação, e também 
de divulgação, à escala global, 
da nova imagem da Câmara 
Municipal de Aveiro.
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

04. OUT

Revisão do Programa de Ajustamento Municipal, no âmbito da Lei n.º 53/2014, de 25 de 
agosto – Deliberado, por maioria, aprovar a Proposta de Revisão do Programa de Ajustamento 
Municipal a submeter à Direção Executiva do FAM para aprovação final, após audição prévia da 
Comissão de Acompanhamento.

Relatório Final dos liquidatários e Demonstrações Financeiras da TEMA - Teatro Municipal 
de Aveiro, E.E.M., em liquidação – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório Final dos 
Liquidatários, com efeitos a 31 de agosto de 2018, e as Demonstrações Financeiras para o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2018.

Adenda ao Protocolo de Instalação do Espaço Cidadão de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a minuta da Adenda ao Protocolo de Instalação do Espaço de Cidadão 
de Aveiro - Termo de Adesão.

MoveAveiro - Limite dos Acordos de Cedência de Interesse Público e Contratação de 1 
Assistente Técnico - Reserva de Recrutamento Interna – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a contratação de um Assistente Técnico, através da Reserva de Recrutamento Interna 
constante da Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados.

Programa Municipal de Educação para o Empreendedorismo - Autorização para a realização 
do Concurso “Uma ideia, um projeto, uma ação” e contratação da Entidade Formadora – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação do Concurso “Uma Ideia, um 
Projeto, uma Ação”, para o ano letivo 2018/2019, e a disponibilização de verba no montante de 
10.000,00€ (dez mil euros) para financiamento dos projetos a Concurso, ano letivo 2018/2019.

Programa Municipal de Educação para o Empreendedorismo - Autorização para a realização 
do Concurso “A Tua Ideia Conta” e contratação da Entidade Formadora – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar as Normas de Participação do Concurso “A Tua Ideia Conta”, para o ano 
letivo 2018/2019, aprovar a disponibilização de 250,00 €, para prémio da Ideia Vencedora da 
Edição 2018/2019.

CreArt 2 | Rede de Cidades para a Criação Artística - Apoio aos artistas selecionados para a 
Residência Artística em Aveiro [3 a 30 de novembro] – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
concessão de apoio à deslocação e estada, no valor de 1.000 € cada artista.

Apoio do Município de Aveiro à Associação Arte no Tempo para o Biénio 2018-2019 – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio pontual do projeto Arte no Tempo - 2018/19, 
no montante de 10.000,00 € e a minuta do protocolo da cooperação financeira para a ação 
pontual.

Protocolo de Colaboração para implementação de serviços de refeições escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico - 2018/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as minutas dos protocolos de colaboração a celebrar com o Centro Social e Paroquial de S. 
Jacinto, Florinhas do Vouga, Centro Social de Esgueira e Centro de Infância Arte e Qualidade.

Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, para 
Apoio à Gestão Escolar - Ano letivo 2018/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar as 
minutas de protocolos de colaboração e autorizar a transferência de 112.829,75 € para os 
Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de Aveiro 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de Aveiro e Agrupamento de Escolas de Aveiro.

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

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas Dr. Mário 
Sacramento – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Aveiro e Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento. 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de José 
Estevão – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Aveiro e Agrupamento de Escolas de José Estevão. 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas Rio Novo 
do Príncipe – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Aveiro e Agrupamento Rio Novo do Príncipe.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Escola de Judo Nuno 
Delgado, para o ano letivo de 2018/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do 
Protocolo de Colaboração, e consequente autorização para que se proceda à transferência dos 
montantes, para a Associação Escola de Judo Nuno Delgado.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 73/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor de 571,84 €, a ser pago em 
duas prestações de 285,92 €.

Cessação de contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente na 
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 77/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar 
a cessação do contrato de arrendamento apoiado, por resolução pelo senhorio, relativo à 
habitação sita na Urbanização de Santiago, Rua de Espinho, Bloco 26, 3.º D.

Levantamento da suspensão e declaração da cessação do contrato de arrendamento 
apoiado de um agregado familiar residente na Urbanização de Eixo- Proposta n.º 76/2018 
– Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Ajuste Direto n.º 120/18 - Prestação de Serviços na Área dos Seguros 
– Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que 
adjudicou os Lotes 1, 2 e 3, pelos preços contratuais de 243.124,79 €, 183.975,00 € e 85.110,75 
€, respetivamente, perfazendo o valor total contratual de 512.210,54 €, à SEGURADORAS 
UNIDAS, S.A.

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 2 - Sector “C”, da Urbanização da Quinta do Griné 
– Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 1 - Sector “L”, da Urbanização de São Jacinto – 
Deliberado, por unanimidade.

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 2, da Urbanização da Zona Central da Cidade – 
Deliberado, por unanimidade. 

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 36 - Sector “XI”, da Zona a Sudeste de Cacia – 
Deliberado, por unanimidade.  

Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/01/18 - Reabilitação da Unidade de Saúde 
Familiar de Santa Joana - Trabalhos a mais – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/12/16 - “Requalificação da Escola 
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima” - Trabalhos de suprimento de erros e omissões – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a execução 
dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, na importância de 5.690,60 € + IVA, com um 
prazo de execução de 13 dias.

Processo de Obras n.º 52/2012 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
alvará de licença n.º 147/2013.

18. OUT

Alteração às datas das reuniões de Câmara a realizar no mês de novembro – Deliberado, por 
unanimidade.

Acordo de Regularização de Obrigações entre o Município de Aveiro e a Matadouros da Beira 
Litoral, S.A. – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de Regularização de Obrigações 
entre as partes..

Celebração de contrato de arrendamento relativo a realojamento – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a celebração do contrato de arrendamento relativo ao realojamento, no 
imóvel sito no rés-do-chão esquerdo, Bloco 35, na Urbanização de Santiago.

Acordo de Indemnização com a Empresa RIABLADES, SA - Danos na Rua do Freixo – Verba – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de indemnização e aceitar a doação 
do projeto.

Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 24/2018 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a 
doação e a respetiva incorporação na Reserva do Museu da Cidade e agradecer publicamente à 
família a generosidade e a cidadania demonstrada pelo doador Álvaro Rosa Dias.

Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 29/2018 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a 
doação e a respetiva incorporação na Reserva do Museu da Cidade e agradecer publicamente 
à artista Isabel.

Licenças de transporte de índole e fruição turística do Município de Aveiro, de 1 de dezembro 
de 2018 a 31 de maio de 2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licenças 
temporárias, com prazo de validade de 1 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019, para 
exploração dos circuitos turísticos de veículos de índole e fruição turística.. 

Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 
79/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração de elemento no agregado 
familiar. 

Início de Procedimento de Cessação de contrato de arrendamento apoiado de um agregado 
familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 80/2018 – Deliberado, por 
unanimidade.

Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 
81/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a integração de elemento no agregado 
familiar. 

Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento 
Apoiado - Exclusão do candidato suplente e atribuição da habitação sita na Urbanização de 
Santiago, Bloco 30-2.º B, à candidata suplente seguinte - Proposta n.º 84/2018 – Deliberado, 
por unanimidade. 

Autorização para pagamento da fatura de água e de eletricidade, por suspensão de 
realojamento - Proposta n.º 85/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 78/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 83/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 86/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 87/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 450,00€.

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 26, do Sector “I”, da Urbanização da Forca-Vouga 
– Deliberado, por unanimidade, prorrogar por mais um ano o prazo para início de construção. 

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 15 do Bairro do Caião, destinado exclusivamente 
a garagem – Deliberado, por unanimidade, extinguir a cláusula de reversão prevista na escritura 
de compra e venda do imóvel.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/21/18 - Reabilitação da Rua do Freixo - Verba 
- Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por Concurso 
Público, pelo valor de 144.000,00 € + IVA, com um prazo de execução previsto de 90 dias.  

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/18 - Reabilitação da Rua Direita - Verba 
- Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por Concurso 
Público, pelo valor de 470.000,00€ + IVA, com um prazo de execução previsto de 180 dias.  

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/17 - Reabilitação da Rua da Maritona 
e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal em Oliveirinha - Prorrogação do Prazo – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a prorrogação do prazo por 
mais 40 dias.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/16 - Recuperação de Caminhos e 
Estradas em Aveiro - Supressão de trabalhos – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, que autorizou a supressão de trabalhos. 

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/17 - Conservação de Acessos Locais - 
Supressão de trabalhos – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/17 - Reabilitação da Casa Municipal 
da Juventude / Cidadania - Trabalhos de suprimento de Erros e Omissões – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a execução de trabalhos de 
suprimento de erros e omissões no valor de 350,00€ €,+ IVA.. 

Licença de Recursos Hídricos para Instalação de Infraestruturas de Apoio “Cais de Atracação” 
da Embarcação de Restauração e Bebidas a implantar no Canal das Pirâmides – Deliberado, 
por maioria, aprovar a instalação de equipamento flutuante de restauração e bebidas e a 
instalação das respetivas acessibilidades (cais de embarque e desembarque dos passageiros).

31.OUT

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019 e a sua submissão à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal, juntamente com o Mapa de Pessoal para 2019.

Participação Variável no IRS 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a participação variável 
de 5 % no IRS para vigorar no ano de 2019, submeter a proposta à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis 2019 – Deliberado, por maioria, fixar a taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), para vigorar no Município em 2019, em 0,40% para Prédios 
urbanos; aprovar a majoração da taxa em 10% aplicável a prédios urbanos degradados; aprovar 
uma redução do imposto a pagar em 2019, atendendo ao número de dependentes; submeter a 
proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Derrama 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar uma derrama para cobrança no ano de 2019 
no valor de 1,5%; submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para cobrança no ano de 2019 em 0,25%, e 
que a proposta seja submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Tarifa de Resíduos Urbanos e Tabela de Preços dos serviços auxiliares 2019 Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019 e a sua submissão à apreciação e votação 
da Assembleia Municipal, juntamente com o Mapa de Pessoal para 2019.

Participação Variável no IRS 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a participação variável 
de 5 % no IRS para vigorar no ano de 2019, submeter a proposta à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal, e que os serviços providenciem a remessa da proposta aprovada, por 
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via eletrónica, à Autoridade Tributária.

Imposto Municipal sobre Imóveis 2019 – Deliberado, por maioria, fixar a taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), para vigorar no Município em 2019, em 0,40% para Prédios 
urbanos; aprovar a majoração da taxa em 10% aplicável a prédios urbanos degradados, 
considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, constando de 
relação específica os imóveis identificados na Área delimitada de Reabilitação Urbana (ARU); 
aprovar uma redução do imposto a pagar em 2019, atendendo ao número de dependentes 
que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, sendo a dedução 
fixa de 20,00 € para agregados com 1 dependente, 40,00 € para agregados familiares com 2 
dependentes e 70,00 € para agregados familiares com 3 ou mais dependentes; submeter a 
proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal, e que os serviços providenciem a 
remessa da proposta aprovada, por via eletrónica, à Autoridade Tributária e Aduaneira.

Derrama 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar uma derrama para cobrança no ano de 2019 
no valor de 1,5%; submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal, e que 
os serviços providenciem a remessa da proposta aprovada, por via eletrónica, à Autoridade 
Tributária. 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2019 – Deliberado, por maioria, aprovar a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para cobrança no ano de 2019 em 0,25%, e 
que a proposta seja submetida à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Tarifa de Resíduos Urbanos e Tabela de Preços dos serviços auxiliares 2019 – Deliberado, 
por unanimidade, aprovar, para o próximo ciclo tarifário, de 1 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019, baixar em 15% o tarifário de RU (componente fixa e componente variável), face aos 
preços praticados em 2018, assumindo um grau de cobertura previsional dos proveitos face 
aos custos do serviço de RU de 1,29. Deste modo, a tarifa de RU para 2019, composta por 
uma componente fixa (tarifa de disponibilidade) e por uma componente variável indexada ao 
Consumo de água, será a seguinte:

2. Aprovar para os serviços auxiliares de gestão de resíduos urbanos (serviço privado de 
recolha, transporte e tratamento de RU), para 2019 também uma redução em 15% dos preços 
praticados em 2018 e detalhar preços de acordo com a volumetria do contentor (1.100 litros, 
800 litros e 240 litros):

MoveAveiro - Empresa Municipal de Mobilidade, EEM - em liquidação - Plano Anual de 
Atividades e Orçamento para 2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Anual de 
Atividades e Orçamento para 2019 da referida Empresa.

Aveiro-Expo - Parque de Exposições, EM - em liquidação - Plano Anual de Atividades e 
Orçamento para 2019 – Deliberado, por unanimidade, mandatar o representante da Câmara 
Municipal de Aveiro para votar favoravelmente na Assembleia Geral da empresa.

Transação Judicial no âmbito dos Processos n.º 1005/17.8BEAVR e n.º 1005/17.8BEAVR-A, 
ambos interpostos pela “SUMA-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA” contra o Município 
de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar os termos e condições do requerimento/
Transação Judicial anexo à proposta, bem como autorizar a despesa global decorrente da 
mesma, que prevê (que):
 1. O valor global de 2.501.038,60€ (1.751.038,60 € + 750,000,00 €), sobre o qual a “SUMA 
- Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.” abdica de quaisquer juros, será pago integralmente, 
por meio de transferência bancária para a conta da Autora com o IBAN PT500010 0000 0201 
0910 0012 7, no prazo de 15 dias após homologação da transação e após a emissão da 
correspondente faturação devida pela “SUMA Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.” com 
referência descritiva à compensação arbitrada por transação judicial;
 2. Com a execução da Transação Judicial a “SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
S.A.” e o Município de Aveiro consideram cumpridos todos e quaisquer direitos, deveres 
ou obrigações decorrentes do contrato outorgado em 1995, declarando, de forma expressa 
e irrevogável, nada mais ter a haver do outro contraente, a qualquer título, desistindo dos 
recursos;
 3. A “SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.” e o Município de Aveiro obrigam-
se ainda a cessar e a abster-se de todas e quaisquer outras diligências processuais atinentes 
a qualquer questão relativa ao contrato outorgado em 1995, renovações, faturação e assim 
como ao concurso público internacional n.º 7/2017 para a “Aquisição de Serviços de Recolha e 
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a destino final e Limpeza Urbana” e ao subsequente 
contrato outorgado com a “Veolia, Portugal S.A.”, permitindo a estabilidade do mesmo;
 4. Com os termos e condições da transação judicial, bem como o enquadramento financeiro 
da despesa decorrente da mesma, afigura-se-nos observado o princípio do interesse público 
que enforma a atividade administrativa (previsto no artigo 4.º do CPTA);
 5. As referidas quantias sejam pagas através de uma única fatura com referência descritiva 
à compensação arbitrada por transação judicial;
 6. Se promova a junção da Transação Judicial ao Processo n.º 1005/17.8BEAVR e ao 
Processo n.º 1005/17.8BEAVR-A para extinção da instância.

Proposta de recompra dos Lotes PP do Centro - Contrato de Locação Financeira n.º 985717 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de recompra dos lotes do PP do Centro.

Transmissão do Direito de Ocupação da Loja 14 do Mercado Municipal Manuel Firmino – 
Deliberado, por unanimidade, autorizar a transmissão do direito de ocupação da loja 14 do 
Mercado Manuel Firmino. 

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta n.º 30/2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
celebração do contrato de consignação com a entidade TARTIARIA - Unipessoal, Lda. .

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta n.º 31/2018 – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do contrato de consignação com a entidade Fundação Graça Gonçalves - Lugar 
dos Afetos.

Proposta de Despejo - caducidade de contrato de arrendamento relativo a habitação sita no 
Bairro Social de Eixo - Proposta n.º 88/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/13/18 para “Reabilitação de acessos dentro da 

área de reabilitação urbana” - adjudicação do procedimento – Deliberado, por unanimidade, 
adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Rosas Construtores, 
S.A.”, pelo preço contratual de 228.000,00€ + IVA, a executar no prazo de 180 dias seguidos. 

15.NOV

Protocolo para Gestão dos Espaços do Cidadão de Aradas, Cacia e Requeixo, Nossa Senhora 
de Fátima e Nariz – Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos Protocolos para 
Gestão dos Espaços do Cidadão..

Regularização do Contrato Programa com a Associação Desportiva de Requeixo para a época 
Desportiva 2010/2011 – Deliberado, por unanimidade, anular o montante de 2.000€.

Cessação do Contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente na 
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 89/2018 – Deliberado, por unanimidade. 

Cessação do Contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar residente na 
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 90/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Autorização para permanência de elementos num agregado familiar residente na Urbanização 
de Santiago - Proposta n.º 91/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a permanência 
de elementos no agregado familiar.

Transmissão de titularidade do Contrato de arrendamento apoiado de um agregado familiar 
residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 93/2018 – Deliberado, por unanimidade, 
autorizar a transmissão da titularidade do contrato de arrendamento apoiado.

Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 94/2018 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 571,84€.

Lista de Candidatos a Juízes Sociais para causas do Juízo de Família e Menores do Tribunal 
Judicial da Comarca de Aveiro - Biénio 2018-2020 - Proposta n.º 92/2018 – O Executivo 
tomou conhecimento da Lista de candidatos a Juízes Sociais a submeter à apreciação e 
deliberação da Assembleia Municipal de Aveiro.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/16 - Requalificação da Rua Eng.º Von 
Haff - Supressão de trabalhos – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente que autorizou a supressão dos trabalhos no valor de 6.467,17€ + IVA. 

Procedimento por Consulta Prévia N.º OM/Cpr/01/18 - Reabilitação da Unidade de Saúde 
Familiar de Santa Joana - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo de execução da empreitada 
até 24 de novembro de 2018.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/14/16 - Ampliação do 1.º Ciclo da Escola Básica 
do 2.º e 3.º ciclos de São Bernardo - Prorrogação de Prazo – Deliberado, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Sr. Presidente, que autorizou a prorrogação de prazo de execução da 
empreitada até 26 de abril de 2019.

Alteração do Coordenador de Segurança em Obra de empreitadas da Divisão de Ambiente, 
Energia e Obras – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/18 - “Reabilitação das Margens do 
Canal dos Botirões” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, que autorizou os trabalhos complementares, no valor global de 
10.699,44€ + IVA; autorizou o trabalho complementar, no valor de 1.885,49€ + IVA.

Procedimento por Concurso Publico OM/CP/15/17 - “Requalificação de Edifícios de Habitação 
Social no Bairro de Santiago” - Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, que autorizou que a consignação da empreitada tivesse a data de 8 
de outubro de 2018, e o prazo para a conclusão dos trabalhos até ao dia 8 de outubro de 2019.

Aquisição de terreno, classificado na DUP como parcela 107, destinado à implementação 
do Complexo do Estádio Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 
indemnização a pagar pela expropriação amigável no montante de 5.253,00€.

Processo de Obras n.º 195/2005 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da 
comunicação prévia.
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