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         Caros(as) Munícipes

    O Município de Aveiro tem vindo a viver de forma muito evidente um crescendo 
da sua atividade, nos eventos, nas dinâmicas económicas e socias, nas obras e 
nos projetos em desenvolvimento de Empresas Privadas, Associações, Juntas de 
Freguesia e de uma forma muito particular da Câmara Municipal de Aveiro.

     O lançamento da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, que realizámos no Regimento 
de Infantaria n.º 10 em São Jacinto, no passado dia 15 de junho, foi um marco muito importante das 
apostas estruturantes e arrojadas que temos vindo a realizar e que queremos intensificar na área de 
importância estratégica que é a Cultura. A ideia base do local que escolhemos para esse evento, foi a 
de dar nota de que a Europa foi defendida há 100 anos pelas armas, também com uma base militar em 
São Jacinto no tempo da Primeira Grande Guerra, e hoje a Europa tem de ser defendida e fortalecida pela 
Cultura, num processo que seja inclusivo, com a participação de todos os Cidadãos, mesmo os que vivem 
em povoações mais pequenas e afastadas dos centros urbanos de maior dimensão, e sempre cuidando 
da boa preservação dos valores ambientais de que somos herdeiros.
    A Revisão do Plano Diretor Municipal e de todo o planeamento do Município de Aveiro está a entrar na 
sua reta final, perspetivando-se a realização da discussão pública da proposta nos próximos meses de 
setembro / outubro, processo que temos gerido de forma aberta e participada e assim queremos que 
continue até ao seu final no próximo mês de novembro.
      A inauguração da nova Variante Rodoviária de Cacia, que inclui um troço da ex-EN109, foi um acontecimento 
importante dos últimos meses, resolvendo-se um velho problema de segurança dos Cidadãos com a 
separação plena e com qualidade da área urbana residencial e da área industrial da Navigator. Esta é uma de 
várias obras que vão dar a devida qualidade e segurança a toda a ex-EN109 no Município de Aveiro, sendo 
que dentro de pouco tempo se passará a denominar “Avenida Europa”.
    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.
    Nesta edição de junho 2019, partilhamos muita informação sobre eventos e obras que ocorreram 
por todo o Município e que estão em pleno desenvolvimento, convidando-o/a a conhecer esta edição do 
Boletim Municipal.
     Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
    Dois Convites Especiais: viva o FESTIVAL DOS CANAIS 2019 de 17 a 21 de julho e coloque nos seus 
planos de férias o FESTIVAL DUNAS DE SÃO JACINTO de 23 a 25 de agosto.
     Bem Haja.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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Aveiro é a primeira cidade a formalizar, pública e oficialmente a sua 
candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027.
Com “casa cheia”, a apresentação pública aconteceu a 15 de junho, no 
Regimento de Infantaria N.º10, em São Jacinto, numa ação forte de apelo 
e envolvimento de todos os cidadãos neste importante processo de aposta 
na implementação de políticas públicas que privilegiem a qualificação da 
oferta cultural, a fixação de novos agentes artísticos e criativos no território 
e o posicionamento da Cidade no contexto nacional e europeu.
Suportada na energia das suas comunidades, na riqueza do seu 
património, na vitalidade dos seus criadores e no dinamismo da sua vida 
científica e empresarial, Aveiro ambiciona ser uma referência internacional 
pela forma como posiciona a Cultura e a Criatividade no centro da sua vida 
social, educativa, económica e urbana, abrindo-se à Europa e ao mundo.
Numa noite de celebração, com ovos-moles e espumante da Bairrada, o 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, desvendou 
ainda “os quatro pilares fundamentais que sustentam a Candidatura: 
Cultura, Ambiente, Tecnologia… e a Alma Aveirense”, disse.
Em 2027, uma cidade de Portugal e uma da Letónia vão ter o título de 
Capital Europeia da Cultura. A decisão deverá ser conhecida em 2024.

Candidatura 
disponível  para  
subscrição

A Universidade de Aveiro e a 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) subscreveram 
também a Candidatura.
Os Municípios da Região de Aveiro 
aceitaram fazer parte do processo de 
candidatura do município. “Esta é uma 
candidatura da cidade, do município 
e da região de Aveiro”, referiu o 
Presidente da CMA.
A Declaração da Candidatura está 
desde já disponível para subscrição a 
todos os Cidadãos, em permanência, 
no Teatro Aveirense.

AVEIRO 2027 
#EISTOMUDATUDO
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA CANDIDATURA 

DE AVEIRO A CAPITAL EUROPEIA DA 
CULTURA 2027
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PLANO 
ESTRATÉGICO 
PARA A 
CULTURA
Depois de no início de abril ter sido 
realizada a Sessão de Apresentação 
Pública (muito participada), a CMA 
aprovou, este mês, a versão final do 
Plano Estratégico para a Cultura, um 
instrumento de planeamento inovador 
e muito importante, que se integra 
numa vasta operação de revisão e de 
estruturação de todo o planeamento 
cultural do Município.
O Plano constitui um documento 
chave no contexto desta opção 
estratégica, identificando os desafios e 
oportunidades do sistema cultural local, 
a partir dos quais propõe uma visão 
de futuro, bem como um conjunto de 
objetivos estratégicos, que têm como 
horizonte temporal o período de 2019 
a 2030.
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RELATÓRIO 
GESTÃO E 
PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 
2018

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) aprovou o 
Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço 
Social e Inventário de Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais e Respetiva Avaliação relativo ao ano de 
2018.
O desenvolvimento das atividades da CMA no último 
ano revestiu-se da maior importância, com o início de 
uma nova fase na vida da CMA, com o fim do período 
de recebimento do empréstimo do Fundo de Apoio 
Municipal (FAM) no âmbito da execução com um 
balanço muito positivo do Programa de Ajustamento 
Municipal (PAM), que teve no final de 2018 o processo 
de aprovação da sua revisão, com entrada em vigor no 
passado dia 1 de janeiro de 2019. 
O alcançar desses objetivos culminou um processo 
fundamental e com balanço muito positivo, da reforma 
organizacional e financeira da CMA e do seu Universo 
Municipal, com o fim formal da Empresa Municipal, 
Estádio Municipal de Aveiro (EMA), e o fim da operação 
da MoveAveiro, restando agora a AveiroExpo onde 
também se procederam a trabalhos para a sua 
desativação.
Ao nível do investimento, 2018 registou um forte 
crescimento do número de operações em curso, 
com projetos, concursos e obras, para execução 
dos financiamentos contratados com os Fundos 
Comunitários do Portugal 2020, além de muitos outros 
financiados por outras receitas da CMA.
Prosseguimos o trabalho intenso de cooperação 
institucional com as Juntas de Freguesia, tendo-
se formalizado os contratos de delegação de 
competências de 2018, confirmando-se o balanço 
positivo da sua execução no seguimento do que já 
tinha acontecido no segundo semestre de 2016 e em 
2017.
Dando continuidade ao processo iniciado com sucesso 

em 2017, realizámos a contratualização de apoios com 
as Associações privadas sem fins lucrativos no âmbito 
do Programa Municipal de Apoio às Associações 
(PMAA), tendo formalizado e executado também os 
contratos de cooperação com os Bombeiros Novos e 
Velhos (ver página 9) em termos idênticos aos anos 
anteriores. Além disso mantivemos o apoio logístico 
a vários níveis, como nos transportes, palcos, gestão 
de redes de energia elétrica, entre outros, procedemos 
à isenção de taxas de licenciamento de eventos e a 
múltiplas parcerias em organizações especiais.
O Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da CMA 
2018 assume a execução das atividades realizadas 
com base nas Grandes Opções do Plano (GOP) e no 
Orçamento de 2018, com uma execução financeira de 
29.571.388€, no que respeita às GOP, e de 39.274.208€ 
relativa ao Orçamento da despesa e de 116.901.174€ 
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no que concerne ao Orçamento da receita em termos 
de valor cobrado líquido.
Fazendo a análise comparativa com 2017, ao nível 
da despesa devemos registar uma redução global de 
execução de 28.944.674€ (-29,60 por cento), sendo 
composto por um aumento de 5.058.432€ (20,64 
por cento) respeitante às GOP e uma diminuição 
de 34.003.106€ (-46,40 por cento) respeitante ao 
Orçamento, sendo que esta comparação não pode ser 
assumida de forma linear dado o desenvolvimento da 
execução do PAM em 2018.
Registe-se ainda um resultado operacional positivo 
de 15.241.954€, uma redução da dívida total em 
cerca de 8,2 milhões de euros (M€), o que representa 
uma variação de 7,43 por cento face ao ano transato, 
fixando a dívida do Universo Municipal no valor 
global de 102 M€, sendo 101,1 M€ respeitantes 
ao contributo do Município e 0,9 M€ às restantes 
entidades participadas (AM + CIM + SEL + Entidades 
Participadas) de acordo com os critérios de 
apuramento definidos no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais.
A CMA continuou a honrar todos os seus 
compromissos com fornecedores de bens e serviços, 
a prestar serviços públicos já com bom nível, e a 
executar projetos e obras comparticipadas e não 
comparticipadas pelos Fundos Comunitários do 
Portugal 2020, tendo passado a cumprir a Lei dos 
Compromissos em abril de 2017.
O ano de 2018 consolidou a recuperação financeira da 
CMA, a sua reforma organizacional e a sua credibilidade 
institucional, capacitando-se a instituição para o 
trabalho de crescimento da quantidade e da qualidade 
da sua atividade, numa aposta determinada em cumprir 
o compromisso assumido com os Cidadãos, gerindo 
com rigor, seriedade e transparência.

A Conta Consolidada de 2018 assume a 
continuidade da execução do Programa de 
Ajustamento Municipal (PAM), que pelos seus 
mecanismos de monitorização mereceu a melhor 
consideração e apreciação por parte da Direção 
Executiva do Fundo de Apoio Municipal, como 
comprovam os respetivos relatórios. No que à 
execução do PAM diz respeito, os desvios positivos 
alcançados no exercício de 2018, permitiram ainda 
que se considerassem reunidas as condições para 
a revisão do PAM, conforme sua aprovação em 21 
de dezembro de 2018 com assinatura da Adenda ao 
Contrato Programa de Ajustamento Municipal do 
Município de Aveiro celebrado no dia 23 de janeiro 
de 2017.
Os processos de extinção das Empresas Municipais, 
MoveAveiro, TEMA e EMA foram concluídos no ano de 
2018 encontrando-se apenas a AveiroExpo em pleno e 
normal funcionamento, contudo em fase de liquidação. 
Esta Conta Consolidada de 2018 continua a apresentar 
de forma clara e evidente os resultados positivos 
das contas da CMA e do seu Universo de Entidades 
Municipais, na senda dos anos anteriores.

CONTAS 
CONSOLIDADAS
2018
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PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO
AVEIRO-ÍLHAVO

A Câmara Municipal de Aveiro e a Câmara Municipal 
de Ílhavo celebraram, a 26 de abril de 2019, um 
Protocolo de Cooperação através do qual as partes 
acordaram entre si desenvolver e implementar 
ações de cooperação institucional, estabelecendo 
um quadro de obrigações e responsabilidades 
equivalentes.
Este Protocolo faz parte da opção política da 
CMA de aprofundar a cooperação entre as duas 
Câmara Municipais, desenvolvendo um trabalho 
de colaboração com maior intensidade, em várias 
áreas e para a realização de iniciativas conjuntas 
de relevante interesse público, assim como 
para alcançar resultados de maior qualidade de 
desenvolvimento e de promoção dos roteiros 
turísticos partilhados pelos dois Municípios.
A data de celebração do Protocolo assinalou o início 
do fim de semana da Maratona da Europa – Aveiro 
2019 (ver página 31), a primeira das várias ações 
conjuntas previstas neste Protocolo.

REGULARIZAÇÃO 
DE DÍVIDAS NAS 
HABITAÇÕES 
SOCIAIS
Privilegiando uma política social justa, imparcial e 
igualitária para com a população residente no parque 
de habitação social do Município, a CMA definiu no 
último ano de 2018 a implementação de critérios 
adequados e equilibrados por forma a regularizar as 
dívidas de renda apoiada contraída pelos Inquilinos 
da CMA (já com vários anos).
A implementação dos novos critérios para gerir 
economicamente o parque de habitação social, 
teve na proximidade dos técnicos à população e 
na criação de medidas de controlo e incentivo à 
regularização de situações de incumprimento, os 
seus principais eixos.
Em março deste ano, num universo de 523 inquilinos 
municipais, verificava-se apenas 69 agregados com 
dívida de renda, no montante total de 152.560€, com 
plano de pagamento. Uma redução de cerca de 180 
mil euros.
Em 2014 quando a CMA fez contas, o montante 
total em débito dos inquilinos ascendia a 332.254€. 
Em maio desse ano, dos 546 moradores residentes 
em habitações sociais propriedade do município, 
registavam-se 155 moradores com dívida.

PROGRAMA CLDS 4G
A CMA designou o Centro Social e Paroquial de Nossa 
Senhora de Fátima como Entidade Coordenadora Local 
da Parceria (ECLP) e da Coordenadora Técnica do Projeto 
Contrato Local Desenvolvimento Social (CLDS 4G), tendo 
como motivação base, a sua afetação pelos incêndios de 
2017 e o envelhecimento da População.
O Plano de Ação do CLDS 4G, aprovado no plenário do 
Conselho Local de Ação Social de Aveiro (CLASA) de 
14 de maio, é um instrumento de intervenção social 
e de combate à exclusão, com vista à promoção da 
coesão social dos Municípios, tendo sido atribuído ao 
Município de Aveiro um financiamento de 675.000€ para 
o desenvolvimento de atividades de ação social.
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CÂMARA 
DEVOLVE 673 MIL EUROS
AOS CIDADÃOS
DA TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL

A Câmara Municipal vai proceder à revogação dos 
atos de liquidação da Taxa Municipal de Proteção Civil 
dos anos 2013 e 2014 e à consequente devolução dos 
montantes pagos a todos os cidadãos implicados, num 
montante total de cerca de 700.000€.
Por opção política assumida e concretizada no início 
do anterior mandato 2013/2017 (em janeiro de 2015), 
a CMA aboliu a Taxa Municipal de Proteção Civil, que 
agora, mais de quatro anos depois, é considerada 
inconstitucional e ilegal, por decisão do Tribunal 
Constitucional e do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro, o que nos leva a optar desde já pela devolução 
dos valores pagos no âmbito da cobrança da taxa com 
o eventual pagamento dos juros devidos, terminando 
de forma completa com este processo.
Aprovado em 2012 e em vigor durante os anos de 2013 
e 2014, o Regulamento da Taxa Municipal de Proteção 
Civil de Aveiro acabou por ser revogado em novembro 
de 2014 (com efeitos a 1 de janeiro de 2015), por 
opção política ponderados importantes argumentos, 
destacando-se:
 - os inúmeros pedidos de esclarecimentos,    
 reclamações e processos em contencioso,    
 questionando a base legal desta taxa;
 - a nova opção política sobre a filosofia fiscal do   
 IMI considerando que no IMI se inclui o pagamento   
 dos serviços da proteção civil e por isso não pode   
 haver dupla tributação para o mesmo fim com uma   
 taxa específica para financiar a proteção civil, além   
 da perspetiva que existia à data do aumento do IMI   
 de 0,3 por cento para 0,5 por cento.

Devolução de 673 mil euros aos Cidadãos e Empresas
Nos anos de 2013 e 2014 foi recebido pela CMA o 
montante total de 673.130,61€ (262.892,16€ em 2013 
e 410.238,45€ em 2014). Com base na informação 
disponível, encontravam-se pendentes à data, 25 
processos de impugnação judicial de liquidação da 
taxa, no âmbito dos quais 519.605,30€ se encontram 
caucionados por garantia bancária e apenas 990,00€ 
foram pagos, apesar da impugnação.

425 MIL EUROS 
DE APOIO AOS 
BOMBEIROS
Realizou-se no dia 1 de abril, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, a sessão pública de assinatura 
dos Protocolos de Cooperação respeitantes ao ano de 
2019, com a Associação Humanitária de Bombeiros 
Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de 
Aveiro e com a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos.
Os Protocolos vão permitir um apoio financeiro às 
duas instituições no total de 425.000€. O acordo 
tripartido definiu também as bases dos Protocolos de 
Colaboração para o triénio 2019/2021, num exercício 
da maior importância para a estabilidade e a fortaleza 
desta parceria.

Mesmo com a revogação do Regulamento, manteve-
se na ordem jurídica os atos de liquidação da referida 
taxa nos anos de 2013 e 2014, impondo-se agora a 
revogação dos pagamentos efetuados por todos os 
Cidadãos abrangidos por esta taxa, antecipando a 
decisão do Tribunal Constitucional, até porque foi o 
reconhecimento da desadequação do Regulamento, 
que por opção política, esta maioria a decidiu revogar.
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AVEIROBUS 
COM REDUÇÃO 
MÉDIA DE 30 
POR CENTO 
NOS PASSES

A Comunidade Intermunicipal 
Região de Aveiro (CIRA) e a Câmara 
Municipal, as duas Autoridades 
de Transportes existentes na 
Região, articularam devida e 
cuidadosamente a implementação 
do Programa de Apoio à Redução 
do Tarifário dos Transportes 
Públicos (PART).

Aplicação do PART no Município 
de Aveiro
Com uma redução, em média, de 
30 por cento, nos passes mensais, 
a aplicação do PART é feita sobre 
o novo tarifário da AveiroBus, 
que com a aplicação da “taxa de 
atualização tarifária” foi agravado 
em 1,14 por cento (para a tarifa de 
bordo e os bilhetes pré-comprados 
este valor é de 1,71 por cento). 
Isto significa que um utente com 
passe mensal da zona 1, para o 
circuito urbano, passa a pagar 
apenas 19,50€/mês, enquanto que 
um utilizador do passe combinado 
(circuito urbano + fluvial) Aveiro 
> São Jacinto > Aveiro, pagará 
somente 32,00€ mensais.
Os passes de Estudante e 
Funcionários mantiveram 
a redução de 20 por cento 
relativamente à nova tarifa PART, 
resultando em descontos totais de 
cerca de 43 por cento.
Relativamente ao passe sénior (3ª 
idade), também estes tiveram uma 

redução adicional, passando a ter 
um desconto total de 57 por cento 
relativamente à tarifa “base”, antes 
da aplicação do PART.
Para os utilizadores menos 
regulares da AveiroBus, também 
os bilhetes pré-comprados de 10 
viagens sofreram uma redução 
entre 8 por cento e 17 por cento no 
valor.
As reduções aplicaram-se também 
e de forma complementar aos 
passes 4-18 e Sub23.

PART – uma medida 
positiva com graves 
problemas para resolver

O PART, sendo uma medida positiva 
a vários níveis, nomeadamente 
em termos sociais e ambientais, 
padece de graves problemas 
que têm de ser resolvidos 
atempadamente e até à sua 
implementação no segundo ano de 
vigência, em 2020, nomeadamente 
pelos seguintes motivos:
1. a injustiça no tratamento dos 
Cidadãos, com os valores do 
financiamento por Cidadão a 
serem muito desequilibrados 
e desajustados nas diferentes 
regiões do País, verificando-se 
uma forte discriminação positiva 
inaceitável dos Cidadãos das 
regiões mais ricas, nomeadamente 
das Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto: a verba total 
disponibilizada pelo Governo 
utilizando o Fundo Ambiental, 
apresenta um valor por habitante 
de 26,7€ em Lisboa, 8,4€ no Porto, 
2,7€ em Aveiro e 1,5€ em Trás-os-
Montes;
2. sendo o valor total do PART 
para a Região de Aveiro de 

apenas 1.082.333€ (1 por cento 
do valor total nacional; sendo que 
Lisboa e Porto ficam com 85 por 
cento da verba), cuja utilização 
concentramos no financiamento 
dos passes dos utilizadores 
regulares dos transportes 
públicos rodoviários, para que 
tenha expressão e possa atrair 
mais utilizadores regulares, a sua 
pequena dimensão não permite 
o financiamento adicional dos 
passes nos transportes ferroviários 
ou a implementação de passes 
únicos;
3. O Governo tomou a decisão 
unilateral e sem qualquer diálogo 
com os Municípios, de usar o 
orçamento dos Municípios para 
comparticipar o PART, em 2,5 por 
cento em 2019, 10 por cento em 
2020 e 20 por cento em 2021, não 
se sabendo como será em 2022 e 
anos seguintes;
4. Sendo uma medida estrutural 
importante, é lançada apenas por 
três anos, desconhecendo-se o seu 
futuro próximo;
5. a circunstância do PART estar 
completamente desgarrado de 
outras medidas importantes 
e necessárias para a Região 
de Aveiro, como a isenção das 
portagens na A17, A25 e A29, 
nos circuitos “intramunicípio” e 
Região de Aveiro, a construção 
das Vias para a Competitividade 
que continua a aguardar afetação 
de Fundos Comunitários, a 
qualificação dos transportes 
ferroviários da Linha do Vouga 
entre Aveiro e Águeda, entre outras, 
exigindo-se a sua articulação no 
âmbito de uma política integrada 
de transportes e mobilidade, de 
ordenamento do território e boa 
gestão ambiental.
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REFORMULAÇÃO 
DO NÓ DA 
AVENIDA DA 
UNIVERSIDADE
MELHORES CONDIÇÕES PARA 
PEÕES E CICLISTAS

Está em pleno funcionamento o novo nó da Avenida da 
Universidade, após a conclusão da nova Rotunda, uma 
intervenção de qualificação da rede viária de enorme 
importância, com o objetivo de melhorar as condições 
de segurança para os peões, ciclistas e automobilistas, 
no antigo cruzamento semaforizado existente na 
Avenida da Universidade com a Rua Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, 
junto ao ISCA-UA.
Após um rigoroso e profícuo trabalho entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e a Universidade de Aveiro (UA), foi 
possível compatibilizar o projeto desta nova Rotunda 
com a sua função de nova entrada e saída do Campus 
da UA, acordando a CMA e a UA outras intervenções 
agregadas, nomeadamente a requalificação urbana da 
agora denominada Rua D. António Marcelino (antiga 
Rua de Santiago). 
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 (ver página 17).
A CMA e a UA trabalham agora no projeto de qualificação 
do ilhéu central desta Rotunda, com o objetivo de 
construir uma peça de arte referencial à Universidade de 
Aveiro, que também assinale a nova entrada do Campus 
da UA, cabendo à UA o desenvolvimento do projeto e à 
CMA a execução da obra.
A construção da Rotunda foi executada pela empresa 
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens Lda, 
representando um investimento de aproximadamente 
250.000€, 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 (ver 
página 21).
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INAUGURAÇÃO DA
NOVA VARIANTE DE CACIA
Inaugurada no passado dia 13 de abril e integrada no Plano 
de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia, a obra da 
Nova Variante de Cacia representou um investimento global de 
aproximadamente 1.2 milhões de euros (compra de terrenos e 
empreitada).
Com esta nova Variante está assegurada 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 pelas duas novas rotundas), 
aumentando assim a capacidade de escoamento de trânsito, a 
segurança e o conforto de quem circula nesta zona do Município 
de Aveiro e da Vila de Cacia.
Em complemento, a CMA negociou com a The Navigator Company 
(antiga Portucel) a reformulação da zona pedonal na Rua 
Bombeiros da Celulose, com a construção de um novo passeio, 
ciclovia e espaço verde, representando um novo investimento de 
aproximadamente 50.000€ suportado pela empresa.
Após a falência do primeiro empreiteiro, a CMA teve que encontrar 
uma segunda empresa para a conclusão da obra, o que motivou 
um atraso adicional na execução dos trabalhos pelo que 
agradecemos a todos os moradores e utilizadores a compreensão 
tida na gestão deste processo.

NOVOS
PROJETOS
CMA recebeu contributos 
dos cidadãos

Integrado na inauguração da nova 
Variante de Cacia, a CMA apresentou no 
mesmo dia, na Junta de Freguesia local, 
alguns dos projetos em curso para Cacia, 
com o objetivo de recolher contributos, 
estimulando a participação direta dos 
Cidadãos interessados.
Os projetos integram Escolas, a 
Qualificação Urbana e Rede Viária 
(integrando-se alguns deles na 
estruturação da Área de Localização 
Empresarial de Aveiro Norte fixada nas 
Freguesias de Cacia e de Esgueira – 
conhecida como Zona Industrial de 
Taboeira), destacando-se a antiga EN 109 
e a Rua dos Ervideiros. Existem ainda 
dois projetos integrados na Revisão do 
PDM, que está em fase final de elaboração 
(Posto Náutico e novo arruamento de 
ligação à Escola da Quintã do Loureiro).
O momento teve a participação especial 
do Rancho Folclórico Rio Novo do Príncipe, 
que animou o início da sessão.
Depois de uma fase de auscultação pública 
que decorreu até ao passado dia 10 de 
maio, que obteve bastantes contributos 
por parte dos cidadãos, e que saudamos, 
segue-se fase de análise para incorporação 
dos contributos nos respetivos projetos.
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É uma das vias centrais da cidade com mais 
necessidade de intervenção e que vê agora esse 
tempo mais próximo, com a adjudicação do 
concurso público, para a requalificação urbana do 
Largo Luís de Camões (conhecido como “Largo das 
cinco bicas”), pelo valor de 410.000€, à empresa 
Urbiplantec Lda..
Cuidando da valorização histórica do local e do 
chafariz ali existente, a obra vai dar destaque a 
este elemento como peça de contemplação e 
dinamizador de toda a nova praça.O projeto prevê 
também a substituição integral do pavimento, 
o reperfilamento das ruas, a redução do 
estacionamento automóvel e o reforço das áreas 
pedonais, aumentando a qualidade ambiental, 
histórica e arquitetónica do espaço. Nesta 
empreitada serão renovadas de forma profunda as 
redes públicas de eletricidade, telecomunicações e 
de águas pluviais.

ESTABILIZAÇÃO 
DO TALUDE
Foi adjudicada a empreitada para a estabilização 
dos taludes e estruturas de suporte na Rua Padre 
Arménio Alves da Costa (nas traseiras das Escolas 
Dr. Mário Sacramento e José Estevão e com frente 
para a zona do Cais da Fonte Nova), à empresa 
Embeiral – Engenharia e Construção, S.A., pelo valor de 
875.246,98€.
Apesar de monitorizado, este talude indicia, aos dias 
de hoje, uma instabilidade elevada, proporcionando a 
ocorrência de fenómenos de deslizamento de solos, 
com consequências para o edificado adjacente e 
para os transeuntes, sendo por isso necessária uma 
intervenção de estabilização da encosta.

REABILITAÇÃO 
SISTEMA DAS ECLUSAS
Dando seguimento ao compromisso assumido de 
reabilitar as infraestruturas existentes nos canais 
urbanos da Ria de Aveiro, está concluída a obra 
de reabilitação do sistema de comportas e eclusa 
principal no Canal das Pirâmides. Um investimento 
de 590.998€, realizado pela empresa Correcta 
Construções Lda..
A CMA prossegue o trabalho intenso com novos 
investimentos, apostando na qualidade, na segurança 
e no conforto dos cidadãos e gerindo bem a opção 
de cumprir os compromissos que assumimos, 
valorizando e promovendo “Aveiro, Cidade dos Canais”.

REQUALIFICAÇÃO
DO “LARGO DAS
CINCO BICAS”



[14] boletim municipal aveiro

LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO
Está em fase final de execução a empreitada de 
reabilitação da ligação Eixo-Aveiro (antiga EN 230), 
outro novo investimento de qualificação da rede viária, 
promovendo a segurança e bem estar de peões e 
condutores.
A obra, a cargo da empresa Manuel Francisco de 
Salmeida S.A., com um custo de 188.216,70€, decorre 
em 2,1 km, entre a Rua das Arrotas e a referida  
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.

RUA DIREITA DE 
ARADAS
Decorre a bom ritmo a reabilitação da Rua Direita em 
Aradas, a cargo da empresa Civibérica – Obras Civis, 
S.A., um investimento da CMA de 198.000€.
Trata-se do troço da antiga EN 335, entre a Rua Tenente 

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA NO 
CENTRO DE ARADAS
Está em fase de conclusão a obra de requalificação 
urbana da Rua Capitão Lebre, em Aradas, na zona 
envolvente à Igreja e Junta de Freguesia, com a 
renovação do pavimento, sinalização horizontal e 
vertical e respetivos arranjos urbanísticos.
Numa zona bastante movimentada, a empreitada 
permitiu melhorar as condições de segurança para 
peões e condutores, através do alargamento dos 
passeios e reorganização do estacionamento.
Um investimento da CMA de 75.000€ realizado pela 
empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, 
Lda..

Manuel Malaquias de Oliveira e o entroncamento com a 
Rua dos Louros, na Quinta do Picado.
Neste momento prosseguem os trabalhos na 
infraestrutura de águas pluviais e na requalificação dos 
passeios públicos.
A obra conta ainda com intervenções ao nível da 
pavimentação e sinalização vertical e horizontal.
Na presente empreitada encontra-se também integrada 
a recarga betuminosa da Rua da Primagera.
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RUA DO RIBEIRINHO
Depois de finalizada a passagem hidráulica foi reaberta 
à circulação a Rua do Ribeirinho, na área sul de Nariz, 
uma operação conjunta entre as Câmaras Municipais 
de Aveiro e de Oliveira do Bairro, no valor de 32.671,00€.
A forte precipitação ocorrida no mês de novembro de 
2018 provocou um arrastamento de solos e destruição 
de parte da passagem hidráulica existente na Rua 
do Ribeirinho (arruamento secundário de ligação do 
Município de Aveiro ao Município de Oliveira do Bairro), 
colocando em causa das condições de segurança para 
a circulação automóvel, que agora foi restabelecida.

REQUALIFICAÇÃO
URBANA EM AZURVA
A CMA avançou com o concurso público para a 
requalificação urbana da zona habitacional de Montes 
de Azurva, Freguesia de Eixo/Eirol, pelo valor base de 
476.243,53€, com a aprovação do projeto realizado por 
Técnicos da CMA.
A empreitada pretende solucionar problemas 
relacionados com o redimensionamento de passeios, 
promovendo as acessibilidades e tornando estes 
mais úteis na sua largura, ao mesmo tempo que vai 
reorganizar os estacionamentos, sinalização horizontal 
e vertical e a construção de novos espaços verdes, 
com a introdução de novas árvores e implantação de 
mobiliário urbano, sobretudo bancos e papeleiras.
Este projeto contempla também o tratamento de 
alguns arruamentos e estacionamentos circundantes 
à urbanização e ainda a arborização da envolvente do 
parque infantil de Azurva, que se encontra localizado a 
poente da intervenção. Pretende-se ainda reconstruir 
o parque verde existente nas traseiras dos prédios, 
na parte sul da urbanização, implementando uma 
profunda qualificação do espaço, com instalação de 
equipamentos para atividades de lazer e recreativas, 
reconstrução dos acessos pedonais e instalação de 
novas zonas de estar e de lazer.
Esta é mais uma obra muito importante, pensada 
não só em termos rodoviários e de melhoramento do 
espaço público, mas também para a capacitação das 
zonas habitacionais com espaços verdes de qualidade.

RUA EVANGELISTA 
LIMA VIDAL
Encontra-se em concurso público a empreitada de  
beneficiação da Rua D. Evangelista de Lima Vidal, em 
Santa Joana e da Rua da Ribeira, na Póvoa do Paço, 
pelo valor base de 207.878,95€.
Ambas as vias necessitam de uma intervenção urgente 
face ao seu estado atual, com deterioração visível e 

consequente falta de segurança na circulação viária. O 
projeto prevê a construção da rede de águas pluviais, 
pavimentação e execução de passeios, entre outros 
arranjos urbanísticos que se verifiquem necessários.
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ESCOLA BÁSICA DO 
1.º CICLO DE SÃO 
BERNARDO
Entrou em fase final de obra a construção da nova 
Escola Básica de São Bernardo, com a instalação elétrica 
e de canalizações, pinturas, isolamentos térmicos e 
acabamentos exteriores.
A nova Escola Básica de São Bernardo é um edifício de 
arquitetura 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 é um investimento de mais de 700.000€, da CMA.

QUALIFICAÇÃO 
URBANA EM
SÃO BERNARDO
Na linha dos vários investimentos de reorganização 
do espaço público levado a cabo pela Câmara 
Municipal, encontra-se em fase de concurso público, o 
reperfilamento da Travessa Nossa Senhora da Saúde, 
em São Bernardo, pelo valor base de 56.284,25€.
Esta empreitada visa organizar e melhorar o 
espaço público, o perfil da Travessa e desafogar 
o entroncamento com a Rua Padre Américo. Para 
além da repavimentação da via, vão ser construídos 
passeios para peões, marcação de estacionamento e 
plantação de árvores ao longo da via.

ESTRADA DE 
SÃO BERNARDO
Continua em execução a obra de reabilitação da 
Estrada de São Bernardo. Na empreitada decorrem 
os trabalhos de pavimentação e de colocação 

de sinalização vertical e horizontal, além das 
infraestruturas de gás natural (em falta na Rua Cega), 
qualificação de passeios e também a pavimentação e 
construção de infraestruturas de águas pluviais na Rua 
da Dória.
Este investimento da CMA está a cargo da empresa 
Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo valor de 235.393,75€.

NOVA ROTUNDA
NA EN109
Deram início os trabalhos de construção da nova 
rotunda no cruzamento da antiga EN 109, com a Rua 
do Sacobão e com o ramo de ligação à Avenida da 
Universidade, com o objetivo de melhorar a distribuição 
do trânsito e a segurança viária do troço rodoviário.
A execução destas obras tem um custo estimado 
de 348.522,50€, e estão a ser realizadas pela 
empresa Irmãdona Supermercados, S.A., com a 
comparticipação da CMA estimada em 42 por cento do 
valor total, que corresponde a 147.601,92€ .
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REFORÇO DA APOSTA NA SAÚDE COM 
INVESTIMENTO DE 1,1 MILHÕES DE EUROS

INVESTIMENTO NA SAÚDE

Requalificação da zona do antigo Estádio Mário Duarte para 
o CHBV
Depois de aprovado o projeto de execução foi aberto o concurso público para a requalificação da zona do antigo 
Estádio Mário Duarte, com a sua demolição e limpeza do terreno, pelo preço base de 631.990,00€.
Concluída essa operação, uma parte do espaço será utilizado de forma provisória para estacionamento 
automóvel, ampliando a área recentemente criada no terreno dos antigos Armazéns da CMA. 
Depois de no mês de janeiro ter entrado em funcionamento um novo parque de estacionamento provisório e 
sem custos para o utilizador, no terreno que era dos antigos Armazéns da CMA – após concluída a operação 
de demolição e limpeza do espaço – num investimento de 154.000€, a demolição contígua do Estádio Mário 
Duarte vai dar um contributo fundamental para a ampliação do Hospital Infante D. Pedro no quadro do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), com a construção do edifício que vai albergar a Consulta Externa e o Centro 
Académico Clínico.

Investimento e Cooperação
Importa recordar, que a disponibilização dos terrenos para esta importante obra de reforço da Saúde em Aveiro 
iniciou-se no mandato anterior, com a recompra pela CMA, em abril de 2017, do terreno do antigo Estádio Mário 
Duarte e de vários lotes da zona do Plano de Pormenor do Centro (Cais da Fonte Nova), após o pagamento do 
valor em dívida ao BPI, no montante de 1.707.803,87€ (acrescidos de 1.231,97€ de juros e 44.004,29€ de IMI) 
respeitantes à escritura de locação financeira na modalidade “Leasebeck” assinada em 28 de agosto de 2003 
(com valor global de aproximadamente 10 milhões de euros).

Reiteramos o empenho no trabalho de Equipa com o CHBV, a Universidade de Aveiro, o Ministério da Saúde e a 
CCDRC/gestora do POR Centro, dando cumprimento à execução do memorando “Mais Conhecimento Melhor 
Saúde em Aveiro” (entre a UA, CMA e o CHBV, com o envolvimento também da Universidade Nova de Lisboa 
e da Administração Regional de Saúde do Centro), assim como ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara 
Municipal e o Sport Clube Beira-Mar.

> Estado: em fase de concurso público;
> Valor base: 360.729,22€.

> Estado: obra em curso;
> Valor:158.483,84€.

USF DE EIXO USF DE OLIVEIRINHA

Cofinanciadas pelo Centro 2020 no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, as intervenções têm como objetivo melhorar muito as atuais instalações, 
adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as condições térmicas 
e de ventilação dos edifícios assim como a funcionalidade de alguns dos compartimentos existentes. 
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RENOVAÇÃO DO 
TEATRO AVEIRENSE
Está adjudicada a elaboração do projeto de execução 
das obras de renovação do Teatro Aveirense, pelo valor 
de 73.000€, à empresa Gonçalo Louro e Cláudia Santos, 
Arquitectos, Lda..
A opção de renovar o Teatro decorre da necessidade da 
realização de algumas intervenções no edifício, face à 
utilização intensiva e à ausência de ações de manutenção 
e de renovação desde a última grande intervenção de 
reabilitação, em 2003.
A área de intervenção é todo o edifício, e constará de uma 
revisão geral do estado de conservação, aos elementos 
construtivos, às redes de infraestruturas, a todos os 
equipamentos mecânicos e à sua organização funcional.

MERCADO
DE SANTIAGO
O Mercado de Santiago será alvo de uma intervenção 
de recuperação, depois de adjudicada a prestação de 
serviços para a elaboração do projeto de execução, 
à empresa Vítor Abrantes, Consultoria e Projectos de 
Engenharia Lda., pelo valor de 63.000€.
A decisão de avançar com a recuperação do edifício 
faz parte da estratégia e opção política de valorização 
dos Mercados Municipais face à degradação e 
desadequação da infraestrutura aos usos existentes 
A área de intervenção refere-se ao edifício, constituído 
por três pisos, em que a cave funciona como 
estacionamento, o rés-do-chão como venda de frescos 
em bancas e o 1.º piso destinado a lojas.
De acordo com a estimativa de custo o valor total da 
intervenção cifra-se em 1,6 milhões de euros.

CAIS DOS PESCADORES 
DE SÃO JACINTO
Avançou este mês no terreno, a obra do novo Cais 
dos Pescadores de São Jacinto, após a CMA ter já 
garantido junto da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) a licença ambiental necessária.
Durante este tempo, a empresa responsável pela 
obra (Hydro Stone – Engenharia Lda.) prosseguiu 
em fábrica, com os trabalhos de construção dos 
equipamentos flutuantes, pontes de acesso e 
trapiches.
Com a nova infraestrutura de apoio à pesca 
artesanal, vamos cumprir o objetivo de potenciar a 
competitividade da zona e a valorização dos produtos 
da pesca artesanal, aumentando a funcionalidade dos 
serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as 
suas condições de trabalho e de segurança.
Adjudicado em março de 2018, pelo valor de 
320.000€, o novo Cais dos Pescadores de São Jacinto 
tem um novo prazo para conclusão da obra até ao 
final de julho de 2019.
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OBRAS EM CURSO:
> Loteamento da Boavista
> Requalificação de Bairros Sociais no âmbito do PEDUCA
> Qualificação da Rua Direita de Verba 
> Rua do Freixo
> Qualificação da Rua Direita de Verba

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE: 
> Qualificação do Bairro Social da Cova do Ouro
> Requalificação da Rua do Gravito e Carmo
> Qualificação Urbanística de rotundas

OBRAS ADJUDICADAS: 
> Novo acesso ao CE de Verdemilho
> Qualificação da EN 109 - repavimentação

CONCURSOS LANÇADOS:
> Bairro da Misericórdia
> Nova ponte no jardim junto à Loja do Cidadão

PROJETOS EM CURSO: 
> Avenida 25 de Abril
> Eco Centro Municipal
> Qualificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho
> Qualificação da envolvente à Escola de Cacia
> Qualificação da envolvente à Escola de São Bernardo
> Parque Aventura em Esgueira (antiga Carreira de Tiro)
> Reabilitação do Centro Histórico de Esgueira
> Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis
> Requalificação da Rua Francisco Casal
> Requalificação da Rua dos Ervideiros
> Rotunda do Solar das Estátuas
> Rotunda da Vulcano
> Rua Mário Sacramento
> Skate Park do Parque da Cidade (Amores)

E AINDA...

REQUALIFICAÇÃO
DE PISCINAS 
E PAVILHÃO
A necessitar de obras urgentes, a CMA deu início 
ao concurso público (dividido em dois lotes) para a 
elaboração do projeto de requalificação e reabilitação 
da Piscina (60.000,00€) e do Pavilhão (35.000,00€) do 
Complexo Desportivo de Aveiro, com o valor base global 
de 95.000,00€.
Os relatórios técnicos deram nota de um elevado 
estado de deterioração das duas infraestruturas, que 
ao longo das últimas décadas não receberam obras 
profundas de reabilitação.
A CMA lamenta profundamente que os sucessivos 
Governos do País, para além de terem protelado 
constantemente a cedência destas infraestruturas 
à CMA, se tenham descartado de cuidar bem dos 
edifícios, prejudicando Atletas, Clubes, o Município e os 
Aveirenses.
Perspetiva-se agora um investimento na ordem dos 
1,4M€, para devolver a dignidade e qualidade a estes 
equipamentos desportivos, dando mais e melhores 
condições aos Clubes, Associações, Comunidade 
Educativa e a todos os Cidadãos que usufruem 
destes espaços.
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QUALIFICAÇÃO DA RUA 
DA PEGA

> Investimento: 1.802.885,19€
> Objetivo: Melhorar os eixos de circulação pedonais e 
cicláveis; Privilegiar a qualificação do espaço público; 
Reforço da estrutura ecológica, a frente-Ria e a sua 
relação com a envolvente próxima (Universidade de 
Aveiro e centro da Cidade).
>  Estado: Contrato enviado ao Tribunal de Contas.

BAIRRO DE SANTIAGO

Investimento: 1,8 milhões de euros
Objetivo: Recuperar as fachadas, coberturas, 
canalizações, isolamento térmico, acústico e renovar a 
imagem dos edifícios; dar mais conforto e qualidade de 
vida a quem habita os imóveis.
>  Estado: Obra em curso.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO

EDIFÍCIO FERNANDO 
TÁVORA

> Execução: Cimave – Construtora e Imobiliária de 
Aveiro, Lda..
> Investimento: 1.619.340,54€
> Objetivo: Este será o local dos serviços de biblioteca; 
Espaço de promoção de Aveiro e da sua atividade 
económica; Zonas de co-work e de apoio a investidores 
e empreendedores, entre outras.
>  Estado: Obra em curso.

ANTIGA ESTAÇÃO DA CP

> Execução: Binómio Elevado, Técnicas de Engenharia e 
Construção, Lda..
> Investimento: 694.270,86€
> Objetivo: O edifício que servirá para a promoção 
da Cidade, do Município e da Região, com base em 
produtos identitários de referência: Ovos Moles, Sal, 
Vinhos e Espumantes da Bairrada.
>  Estado: Obra em curso.
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PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO DA 
ESTAÇÃO CP

> Investimento: 505.000€.
> Objetivo: Obra de qualificação e estruturação 
urbana da Cidade, e de apoio ao Centro Coordenador 
de Transportes do Município; Criação de espaço 
qualificado para o caravanismo.
>  Estado: Contrato enviado ao Tribunal de Contas.

LARGO DO ROSSIO 

> Investimento estimado: 8.600.000€ (assegurado por 
investidor privado e Fundos Comunitários do Programa 
Regional do Centro 2020).
> Objetivo: Criação de um espaço público polivalente, 
tipo “praça central”, qualificado para a realização dos 
mais variados eventos, com estruturas de apoio à 
fruição desta área enquanto espaço de lazer, cultura 
e recreio, com menos carros, mais área pedonal, mais 
área verde e mais árvores.
>  Estado: Projeto em fase final de execução.

TRAJETO CICLÁVEL
UA-ESTAÇÃO CP

> Investimento: 505.698,31€
> Objetivo: Clarificar o trajeto entre a Estação da CP 
e a UA; Garantir segurança a peões e ciclistas, numa 
extensão de 2,4 km.
>  Estado: Obra adjudicada.

AVENIDA
DR. LOURENÇO PEIXINHO

> Investimento estimado: 3.500.000€
> Objetivo: Qualificação do espaço público que valorize 
mais os usos e a imagem da Avenida, aumentando 
o espaço público no sentido da sua humanização, 
dando mais qualidade ao espaço pedonal e ciclável, 
valorizando o seu património e garantindo a 
organização das redes de infraestruturas e mobilidade.
>  Estado: Projeto em fase final de execução.

Saiba mais em :
www.cm-aveiro.pt/inovacao/peduca
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ECO AVENTURA
AÇÃO PELO AMBIENTE
A Câmara realizou semana dedicada à temática com várias ações ¶ Parque
da Cidade recebeu centenas de famílias em ação de sensibilização pelo 
Ambiente ¶ Atividade integrada nos Dias do Ambiente da União Europeia

A CMA faz um balanço muito 
positivo da primeira edição 
do "Eco Aventura - Ação pelo 
Ambiente", realizado entre os 
dias 1 e 5 de junho, com várias 
ações que visaram dar nota 
aos cidadãos do trabalho que 
estamos a desenvolver em 
matéria ambiental.
O Ambiente é dos pilares 
fundamentais na governação 
da Câmara, que este ano 
reforçou o seu investimento na 
sensibilização e dinamização 
de práticas ambientais 
sustentáveis, com a realização 
deste evento, no Parque da 
Cidade (Parque da Baixa de 
Santo António, Parque Infante 
D. Pedro, Parque dos Amores e 
Jardim de Santiago).
Esta nova e importante atividade 
ambiental celebrou também 
a “Green Week” e os Dias do 
Ambiente da União Europeia e o 
Dia Mundial do Ambiente, que se 

assinalou 5 de junho.
Este foi um evento de totalmente 
gratuito, com o objetivo de 
proporcionar a todos os cidadãos, 
o acesso e o contacto com 
atividades de Educação Ambiental 
e lúdicas ao ar livre, na procura de 
hábitos que nos ajudem a cuidar 
melhor da preservação do meio 
ambiente e do nosso planeta.
Para os mais novos, a 
sensibilização significou também 
diversão, com uma enorme panóplia 
de atividades que estiveram ao 
dispor dos mais novos, desde 
arvorismo, ao designado “eco 
rali” ou os “eco carrocéis”, que 
nos mostraram como é possível 
divertirmo-nos sem causar impacto 
no nosso planeta.
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AÇÕES PELO 
AMBIENTE
Entre os dias 1 a 5 junho inaugurámos o primeiro 
Parque Canino e a primeira colónia de Gatos do 
Município, este último corresponde a uma nova 
abordagem de cidadania ativa e um testemunho para 
o que a CMA pretende para o futuro nesta área de 
atuação.

Este foi também o tempo de apresentar os projetos 
de futuro, com o novo Parque Aventura - Fonte do 
Meio, em Esgueira, com a utilização do terreno da 
Antiga Carreira de Tiro, assumindo uma condição de 
diferença e de referência nas atividades em espaços 
verdes e livres, nas atividades recreativas, de lazer e 
de desporto; o novo EcoCentro Municipal, uma peça 
muito importante para a gestão e reciclagem de 
resíduos, mas também para a formação e educação 
ambiental; e o projeto do novo Centro Intermunicipal 
de Recolha Oficial de Animais - Polo de Aveiro (Canil 
Intermunicipal), peça crucial da campanha Animais 
de Companhia, um investimento de 800.000€ da 
CMA, num espaço concebido para 214 animais, 
espaço veterinário, recreio e zona de treino. 

A iniciativa “Eco-Aventura – ação pelo ambiente” 
regressa em 2020, apostada nesta nova e mais 
intensa lógica de promoção e preservação ambiental 
a todos os níveis. Para a CMA o Ambiente é um pilar 
político fundamental, para fazermos crescer uma 
geração focada em criar soluções de boas práticas 
ambientais, tão importantes numa cidade envolvida 
por uma fauna e flora únicas e tão ricas, ao mesmo 
tempo que garantimos a redução da nossa pegada 
no planeta que habitamos.

Apresentação do projeto EcoCentro Municipal

Apresentação do projeto do novo Canil Intermunicipal

Apresentação do projeto do novo Parque Aventura 

Inauguração do primeiro Parque Canino Municipal  
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CMA investe no reforço 
das políticas de equilíbrio e 
sensibilização ambiental

A frota automóvel da Polícia Municipal foi reforçada 
com duas novas viaturas, movidas 100 por cento a 
energia elétrica, num investimento total de 62.498,00€, 
numa opção política de contributo para o equilíbrio 

ENTREGA
DOS PRÉMIOS DO 

CONCURSO
“A IMPORTÂNCIA

DA ÁGUA
EM AVEIRO”

A Escola Básica de Eixo foi a grande vencedora da 
edição 2018/19, do concurso “A importância da Água 
em Aveiro” promovido pela AdRA – Águas da Região de 
Aveiro e a CMA.
A inauguração da exposição e entrega dos prémios 
aconteceram no dia 3 de junho, no Mercado Manuel 
Firmino, no âmbito do evento Eco Aventura – Ação pelo 
Ambiente (página 22 e 23).

O que é “a Importância da água em Aveiro”?
Uma iniciativa criada em conjunto pela AdRA e a 
CMA,com o objetivo de envolver as nossas crianças 
– que representam o futuro do nosso Município – 
apresentando-nos as suas preocupações relativamente 
à preservação da água e dos recursos naturais do 
nosso planeta.

POLÍCIA MUNICIPAL 
COM DOIS NOVOS 
VEÍCULOS ELÉTRICOS

ambiental e para a redução da nossa pegada 
ecológica 
Os serviços da Polícia Municipal ficam assim com 
cinco viaturas disponíveis, aumentando a capacidade 
de resposta às necessidades diárias de ação de 
fiscalização e policiamento no Município.
Ao mesmo tempo, decorre um concurso externo para 
a admissão de 10 novos Agentes Municipais, numa 
ação de reforço de Recursos Humanos nesta área.
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INICIATIVA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NAS DUNAS DE
SÃO JACINTO

BANDEIRA AZUL 2019

A Praia de São Jacinto recebeu no início de abril, uma 
importante ação de plantação de estorno, que contou 
com a participação de crianças da IPSS Florinhas 
do Vouga, que tiveram também a oportunidade de 
observar a flora dunar.
Esta planta autóctone de nome científico “Ammophila 
arenaria” é conhecida como a construtora das dunas 
devido às suas folhas e às suas raízes compridas, que 
ajudam a fixar a areia e assim a formar e a preservar as 
dunas.

CONSTRUÇÃO DO
NOVO PASSADIÇO 
DA PRAIA DE SÃO 
JACINTO
No âmbito das ações de preparação da época balnear 
2019, assim como da boa gestão da integração da 
praia de São Jacinto no Programa Bandeira Azul, foi 
renovado o passadiço de acesso ao areal. Uma obra 
que esteve a cargo da empresa Carmo – Estruturas em 
Madeira S.A., pelo valor de 65.994,93€.
Após vistoria realizada por técnicos da CMA à estrutura 
de madeira, verificou-se a existência de vários sinais 
de evidente degradação, sendo por isso necessário 
avançar com a construção de um novo passadiço, com 
uma solução em cota mais elevada, para que a areia 
passe a circular por baixo do mesmo e não provoque a 
deterioração acelerada da estrutura.

A praia de São Jacinto continua a merecer especial atenção por parte da CMA, tendo em 2019 recebido, pelo 
14.º ano consecutivo, a atribuição da Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade ambiental e urbana, 
mérito do trabalho da CMA e das entidades parceiras na sua gestão, e muito em especial aos Cidadãos que a vão 
premiando com a sua presença e com a utilização equilibrada e sustentável. Para além da Bandeira Azul, a Praia 
de São Jacinto também foi galardoada com a Bandeira Praia Acessível Para Todos, que promove o cumprimento 
da legislação sobre acessibilidade, bem como com a Bandeira Qualidade de Ouro 2019, atribuída pela QUERCUS, 
que premeia as zonas balneares portuguesas em que as águas apresentam melhores resultados em termos de 
qualidade.



FEIRA VOCACIONAL 
E PROFISSIONAL 
2019

Nos dias 9 e 10 de maio a Câmara Municipal 
de Aveiro promoveu mais uma edição da 
Feira Vocacional e Profissional no Parque 
de Exposições de Aveiro com o tema “À 
descoberta da minha vocação...”.
Estiveram presentes mais de 80 entidades 
do universo escolar, ensino superior, ensino 
profissional, empresas e entidades que 
desenvolveram o tema das necessidades de 
emprego futuro.
A 4.ª edição do evento agregou num 
único espaço, diversas ofertas educativas, 
formativas e saídas profissionais de futuro, 
com o intuito de proporcionar aos alunos o 
contacto com o sector educativo.

Participação, iniciativa e responsabilidade
A Feira Vocacional recebeu também as finais 
dos concursos “Uma ideia, um projeto, uma 
Ação” e “A Tua Ideia Conta”, direcionados 
às Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino 
Básico e ao Ensino Secundário e Profissional, 
respetivamente (ver página 27).
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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 
JOVEM
Município organizou 
primeira edição com 
alunos do Ensino 
Secundário

A 6 de maio teve lugar, no edifício da Antiga 
Capitania, a Assembleia Municipal Aveiro 
Jovem 2019, com a participação de alunos dos 
9.º e 10.º, a primeira edição que incluiu alunos 
do Ensino Secundário.
A Assembleia Municipal Jovem pretendeu 
promover junto dos alunos o exercício do 
direito de cidadania, os valores da democracia 
e da participação cívica, bem como o desejo 
do confronto de ideias, o debate da realidade 
experienciada pelos jovens e a preparação das 
futuras gerações para uma maior participação 
e intervenção na comunidade.
Com um enfoque especial para a temática do 
ambiente e cultura, participaram alunos dos 
seguintes Estabelecimentos de Ensino: Escola 
Básica Castro Matoso; Escola Profissional 
de Aveiro; Escola Básica e Secundária Jaime 
Magalhães Lima; Escola Básica João Afonso; 
Escola Secundária Dr. Mário Sacramento; 
Escola Secundária José Estêvão e Escola 
Secundária Homem Cristo.

PRÉMIOS 
EMPREENDEDORISMO 
JOVEM
Integradas no programa da Feira Vocacional, o Parque 
de Exposições de Aveiro recebeu as finais dos concursos 
“A Tua Ideia conta” e “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação”, 
um projeto inserido no Programa de Ação Educativa do 
Município de Aveiro (PAEMA).

“A Tua Ideia conta”
A final do concurso contou com o envolvimento de quatro 
escolas, 19 docentes e mais de 378 alunos, tendo sido 
apresentadas 12 ideias finalistas que concorreram a três 
prémios.
1.º Prémio | 250,00€ + Workshop Impressão 3D
“Arte Impressa”
Escola Secundária José Estêvão 

“Uma Ideia, um Projeto, uma Ação”
Esta 3.ª edição do concurso contou com o envolvimento 
de 11 Escolas, 97 docentes e 1749 alunos, com a 
apresentação dos projetos a terem tido lugar no último dia 
da Feira Vocacional e Profissional 2019, a 10 de maio.

Os Concursos são cofinanciados pelo Centro 2020 no 
âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PIICIE) da Região de Aveiro/“Educ@RA”, 
promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro (CIRA).
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ANO LETIVO 
2019/2020

CMA prepara novo ano letivo: 
transportes, refeições e serviços de 
apoio à família garantidos

Na preparação do próximo ano letivo, a Câmara 
Municipal de Aveiro avançou com o seu planeamento, 
através da definição das orientações de funcionamento 
dos transportes, refeições escolares e serviços de 
Apoio à Família para 2019/20.

Transportes Escolares
À semelhança de anos anteriores, a CMA assegurará 
o transporte dos alunos do Ensino Básico residentes 
no Município, a três ou mais quilómetros do 
estabelecimento de ensino. Também é garantido 
o transporte, em circuitos especiais, a alunos com 
Necessidades Educativas Especiais do Ensino Básico e 
Secundário.

Refeições Escolares
Trata-se de um serviço de vital importância, destinado 
a crianças com idades compreendidas entre os 3 e 
os 10 anos de idade, sendo que 37 por centro das 
refeições são fornecidas a alunos subsidiados com 
Escalão A e B, para os quais a CMA garante a isenção 
do pagamento (Escalão A) e a redução de 50 por cento 
no pagamento do valor definido para as refeições 
escolares (1,46 €).
A prestação de serviços para o fornecimento de 
refeições nos Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, para o ano 
letivo de 2019/2020, foi assim renovada com a 
empresa GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes 
e Alimentação, S.A., pelo valor de 949.708,80€, com a 
possibilidade de renovação por mais um ano letivo.

Atividades de Animação e de Apoio à Família
Foi também renovada a prestação de serviços para 
a dinamização de Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) nos Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar, com a Associação Tempos Brilhantes, 
pelo preço contratual de 482.130,00€, para o ano letivo 
2019/2020.
No ano letivo de 2019/2020, as AAAF serão 
implementadas em 23 dos 25 Estabelecimentos de 
Educação Pré-Escolar, da rede pública em Aveiro.
Entre as várias atividades que se irão desenrolar, 
destaque para as atividades associadas às artes, 
expressões e ateliers, promotoras de uma componente 
prática que estimulem a liberdade e a autonomia, 
a fim de garantir qualidade no tempo de animação 
socioeducativa.
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CLUBE DA 
PÁSCOA 
E AAAF COM 
CENTENAS
DE CRIANÇAS

A Casa Municipal da Cidadania realizou, uma 
vez mais, o Campo de Férias “Clube da Páscoa”, 
com a dinamização de diferentes iniciativas 
dentro e fora do Município.
Destinado a crianças dos 6 aos 14 anos de 
idade, o “Clube da Páscoa” proporcionou a 
visita à Feira de Março, atividades desportivas, 
ateliers, visitas, jogos e idas ao cinema, sempre 
com o objetivo de proporcionar a ocupação 
saudável dos tempos livres no período de férias

Três centenas de crianças nas Atividades de 
Animação
Ao mesmo tempo, em período de interrupção 
letiva, cerca de 300 crianças frequentaram as 
Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF), em diversos Estabelecimentos de 
Educação Pré-Escolar do Município.
A Câmara Municipal de Aveiro promoveu 
um conjunto de atividades diversificadas, 
privilegiando a exploração da natureza, a 
exploração do espaço e do movimento.
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O final de mais um ano letivo foi assinalado com 
a já habitual iniciativa do Programa de Ação 
Educativa do Município de Aveiro / PAEMA, “SER 
+ Educação”, apostando na palavra SER como 
expoente máximo da vontade de fazer mais e 
melhor, apostando naqueles que são o maior 
património de qualquer sociedade que se quer 
evoluída e próspera, que são as Crianças e os 
Jovens.
O “SER + Educação”, que decorreu de 7 a 24 
de junho, traduz a aposta da CMA na área da 
Educação, como aposta prioritária, no âmbito 
da estratégia de desenvolvimento Municipal, 
adotando políticas de parceria com um conjunto 
de entidades que são parte ativa e importante do 
processo educativo, materializando-se no ano 
letivo 2018/2019, num vasto conjunto de ações, 
que se desenrolaram ao longo do ano.
Neste 4.º ano do “SER + Educação”, destacamos 
a reedição da iniciativa “À Descoberta do Parque” 
(realizada no dia 7 de junho), para as Crianças do 
Pré-Escolar e a ação “Uma Aventura no EMA” (que 
aconteceu 13 de junho), para as Crianças do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, iniciativas que culminaram 
um ano cheio de atividades desenvolvidas no 
âmbito do PAEMA.
Do programa do “SER + Educação” relevamos 
ainda as várias iniciativas realizadas pelos vários 

Serviços Educativos Municipais, nomeadamente pela 
Biblioteca Municipal, Teatro Aveirense e o Centro 
Municipal de Interpretação Ambiental / CMIA.

NOVOS PROJETOS EM CURSO
O investimento no Parque Escolar também foi 
abordado durante o “SER + Educação”, com a 
realização de uma visita às obras da nova Escola 
de São Bernardo n.º2, a apresentação da obra de 
ampliação do Centro Escolar de Verdemilho e a 
apresentação dos projetos das obras de ampliação 
da Escola e Jardim da Póvoa do Paço e da Escola e 
Jardim de Infância da Quintã do Loureiro, em Cacia.
De salientar que a reunião do Executivo Camarário 
do dia 13 de junho se realizou na Escola Básica e 
Secundária Jaime Magalhães Lima, uma das duas 
Escolas que tiveram as suas obras de requalificação 
inauguradas durante o presente ano letivo, numa clara 
aposta no investimento de melhores condições de 
trabalho para toda a Comunidade Educativa.

SER + EDUCAÇÃO
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INVESTIMENTOS

NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL

Cidade do Futebol da AFA 
começa brevemente ¶ CMA 
inspeciona o EMA e recupera
a cobertura

Numa cerimónia que decorreu no Estádio Municipal 
de Aveiro (EMA), a 6 de abril, a CMA firmou o Contrato 
de Comodato com a Associação de Futebol de Aveiro 
(AFA), que vai permitir em breve, o início da operação 
de construção da “Cidade do Futebol da AFA”, num dos 
terrenos a nascente do Estádio.
Este investimento a cargo da AFA, que prevê integrar 
em três fases, a construção de um Campo de Futebol 
e um Pavilhão Desportivo, conta com o apoio da 
CMA pela disponibilização do referido terreno em 
regime de comodato, assim como com o apoio da 
Federação Portuguesa de Futebol, e vai ser utilizado 
para o trabalho de formação e treinos dos agentes 
desportivos da AFA, nomeadamente as Seleções 
Distritais, Árbitros e Treinadores.
O Protocolo entre a AFA e a CMA prevê já a 
possibilidade de deslocalização da sede social da AFA 
para a área da futura cidade desportiva, de modo a 
centralizar toda a sua atividade, e assim, dinamizar e 
dar ainda mais vida ao espaço envolvente ao EMA.

INSPEÇÃO GLOBAL E REABILITAÇÃO DA COBERTURA
Dentro da sua estratégia política de investimento 
e valorização do EMA, a CMA continua o trabalho 
de recuperação e reabilitação desta infraestrutura 
desportiva, desta vez com a adjudicação da prestação 
dos serviços de inspeção e projeto de reabilitação 
do Estádio, à empresa Estrutovia – Consultores de 
Engenharia, Lda., pelo valor global de 37.500,04€.
A inspeção tratará de toda a infraestrutura, dividida 
pela cobertura (lote 1 – 13.750,01€), envolvente exterior 
(lote 2 – 8.750,01€), infiltrações (lote 3 – 7.500,01€), 
betão e alvenarias (lote 4 – 7.500,01€).
Este trabalho é fundamental para dar a necessária 
consistência técnica aos investimentos de manutenção 
que o EMA necessita de uma forma global.
Ao mesmo tempo, está em fase de concurso público 
a substituição de placas da cobertura do EMA, pelo 
valor base de 510.000,00€, que irá reparar e substituir 
as peças danificadas e que necessitam de reparação 
imediata, sem prejuízo do referenciando no início 
desta notícia, relativamente à inspeção global a toda a 
cobertura.

Investimento contínuo ao longo dos anos
No último ano a CMA investiu mais de 300.000,00€ na 
manutenção do equipamento, desde a substituição do 
relvado, às colunas sonoras, bem como à revisão do 
sistema de vigilância e a colocação de portas e redes 
anti-pombo em todo o perímetro do Estádio.
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A 12 de maio a Cidade homenageou a Academia, a Cultura, a 
Região e a Europa

FERIADO
MUNICIPAL

Os Paços 
do Concelho 
engalanaram-se 
para distinguir e 
celebrar a vida 
de instituições e 
personalidades 
que contribuíram 
e continuam a 
cooperar para o 
fortalecimento 
e divulgação 
do tecido 
social, cultural 
e económico 
da Região e do 
Município, além-
-fronteiras.

40 anos de vida da AAUAv
A distinção com a Medalha 
de Mérito Municipal em Prata 
aconteceu no ano em que a AAUAv 
comemora o 40.º aniversário da sua 
ação de mobilização da comunidade 
estudantil, para a participação em 
eventos âncora da vida académica.
A CMA considera que a AAUAv 
tem sido um importante agente 
para a ampliação do bom nome de 
Aveiro no mundo, acrescentando 
aos estudantes um inestimável 
sentimento de pertença e 
afetividade para com o Município e 
a Região.
A AAUAv é um exemplo de 
democraticidade, independência e 
representatividade, desenvolvendo 
um trabalho notável com grande 
sentido de missão em prol da 
Academia, abrangendo as áreas 
da Cultura, Ação Social, Desporto e 
Política Estudantil, de que é exemplo 
o GrETUA – Grupo Experimental de 
Teatro da Universidade de Aveiro.

Comissão Vitivinícola da Bairrada, 
vitalidade e promoção da Região
A Comissão Vitivinícola da Bairrada 
(CVB) comemora este ano 40 
anos de vida, sendo uma entidade 
que representa a forte produção 
vitivinícola, a economia, a história 
e a cultura do Município e da 
Região de Aveiro, dando um forte 
contributo para a sua afirmação 
nacional e internacional.
A CMA está determinada em reforçar 
o seu papel ativo na estratégia 
de crescimento e afirmação da 
Região Vinícola da Bairrada, com 
a promoção dos seus vinhos e 
espumantes, através de vários 
meios, pelo que atribuiu a Medalha 
de Mérito Municipal em Prata. 
Futuramente, com a nova vida que 
terá o edifício da Antiga Estação 
da CP, os vinhos e espumantes da 
Bairrada terão também presença de 
destaque ao nível da promoção da 
Cidade, do Município e da Região 
(além dos Ovos Moles e do Sal).



boletim municipal aveiro [33]

Ano de Bienal com homenagem ao 
primeiro vencedor
Xohan Viqueira foi agraciado com 
Medalha de Mérito Municipal em 
Cobre. O artista é uma das maiores 
referências mundiais na arte 
da Cerâmica, tendo vencido em 
1989 a primeira edição da Bienal 
Internacional de Cerâmica Artística 
de Aveiro, que comemora este 
ano 30 anos de existência, sendo 
já um evento de referência na 
programação cultural do Município.

A Música em Aveiro e Aveiro
na Europa
Henk van Twillert tem 
desenvolvido um trabalho de 
referência no panorama musical 
nacional, europeu e mundial, 
sendo reconhecido pela CMA, 
com a Medalha de Mérito 
Municipal, grau Cobre.
No ano em que assinala os seus 60 
anos de vida, 40 anos de carreira 
e 30 anos em Portugal, Henk é um 
dos fortes embaixadores e agentes 
percursores da dimensão europeia 
da nossa cultura e CM Aveiro não 
quis deixar passar o momento em 
claro, tendo-lhe atribuído a Medalha 
de Mérito Municipal em Cobre.

Integrada nas Comemorações do Feriado Municipal e 
Festa de Santa Joana foi inaugurada a já usual Grande 
Exposição Anual no Museu de Aveiro/Santa Joana, este 
ano com o tema “Aveiro.EU – arte, ciência e cultura” no 
Museu de Aveiro / Santa Joana que estará patente até 
ao dia 1 de setembro.
Esta é uma aposta continuada da promoção da história 
e cultura de Aveiro, apresentando peças e documentos 
de grande significado histórico ou artístico e que se dão 
a conhecer aos aveirenses e a quem nos visita. Trata-se 
de uma mostra com a temática “Aveiro e a Europa” que 
dá a conhecer a forte ligação entre o nosso Município e 
a Europa.
“Aveiro.EU” é a exposição que permite construir a 
histórica de inovação e de empreendedorismo que cria 
em Aveiro um percurso de/com Arte, Ciência e Cultura, 
em verdadeiro network Europeu.

GRANDE EXPOSIÇÃO 
ANUAL “AVEIRO.EU”

No âmbito das Comemorações 
do Feriado Municipal, o Cais 
da Fonte Nova recebeu mais 

uma edição da Regata OLI, que 
pretendeu sensibilizar os cidadãos 

para adoção de comportamentos 
ambientalmente sustentáveis e que 

contou com uma equipa da CMA.
A empresa Oliveira & Irmão 

patrocinou à Cidade de Aveiro, 
no dia 11 de maio, o Concerto de 
celebração do Feriado Municipal, 

com a atuação de 
Pedro Abrunhosa.

Da esquerta para a direita:  Henk van Twillert, Xohan Viqueira,  Ribau Esteves,  
José Pedro Soares (Presidente da CVB)e António Alves (Presidente da AAUAv) 
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ENCONTRO “CREART”

Aveiro recebeu no dia 14 de junho, no Museu de Aveiro / Santa 
Joana, o Encontro CreArt 2019 - Rede de Cidades para a Criação 
Artística dedicado à arte urbana, em particular o Street Art e à sua 
expressão no espaço público.
Juntando a perspetiva de artistas e de gestores do território, o 
encontro contou com a apresentação de projetos de algumas 
cidades parceiras da rede CreArt [Sean Durney – Liverpool; Fanny 
Martin - Clermont-Ferrand; Jean-Gabriel Guyant – Rouen; Slaven 
Lunar Kosanović – Zagreb; e Anna Bakiera - Lublin].
Este foi também um momento de partilha da experiência de 
oradores convidados associados a projetos de referência na 
Europa: Stephen Hayles, fundador e diretor do Upfest Bristol; Anna 
Stolyarova, fundadora e diretora do Street Art Museum Amsterdam; 
Mariana Mesquita responsável de comunicação da Underdogs e 
do Studio Vhils; Edis ONE, artista Street Art português, cuja obra 
está presente em diversas cidades do mundo; Fatinha Ramos, 
ilustradora e designer de Aveiro, atualmente a residir em Antuérpia, 
onde tem vindo a trabalhar em projetos de arte urbana com o 
Município.
Completaram o programa, as intervenções de João Paulo Faustino, 
professor da Universidade do Porto, que abordou o valor simbólico 
e económico da arte e da criação artística, e de Pedro Soares 
Neves, fundador da Associação Portuguesa de Arte Urbana e da 
Urban Creativity Conference and Journals.

EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO

“FÁBRICAS DE 
CERÂMICA DE 
AVEIRO NO 
PERÍODO DA 
ARTE NOVA”

A Câmara Municipal de Aveiro tem 
patente no Museu Arte Nova, até 1 
de setembro, a mostra, “Fábricas de 
Cerâmica de Aveiro no Período da 
Arte Nova”.
Visite esta exposição, onde estão 
presentes,algumas peças de louça 
das fábricas mais emblemáticas de 
Aveiro, que imprimiram o seu cunho 
numa época em que o movimento 
Arte Nova se implantou e se 
difundiu na cidade e no país.
Como região cerâmica, Aveiro é 
uma das mais antigas de Portugal. 
O estabelecimento das primeiras 
olarias data do século XVI, estando 
estas referências na toponímia, 
como o antigo Bairro das Olarias 
e uma das torres da muralha a 
designar-se por Torre dos Oleiros.

O maior encontro europeu sobre Art 
Street em Aveiro
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FEIRA DO LIVRO
100 ANOS SOPHIA
O Mercado Manuel Firmino vestiu-se de cultura, 
literatura… e maresia, para receber a 44ª edição da 
Feira do Livro de Aveiro, uma organização da CMA.
Partindo do mote “Metade da minha alma é feita de 
maresia”, esta edição da Feira do Livro celebrou o 
centenário do aniversário de Sophia de Mello Breyner 
Andresen e o Mar, que tantas vezes a inspirou.
Reuniram-se em Aveiro, durante mais de três semanas, 
personalidades relevantes da literatura nacional e 
internacional para promover o gosto pela leitura, bem 
como os autores aveirenses.
O programa contou com a presença de diversos 
autores nacionais, muitos de referência e figuras 
mediáticas, autores da Cidade e Região de Aveiro, e 
integrou diversas atividades na área da música e do 
teatro, com especial destaque para os dias temáticos, 
onde se contou com Dia do Livro infantil, Dia do Autor 
da Região de Aveiro, Dia da saúde e Bem Estar e Dia da 
Poesia.
Com um programa constituído por lançamentos 
de livros, conversas com escritores, tertúlias e dias 
temáticos, a CMA procurou realizar um evento literário 
de referência nacional, na Região de Aveiro.



FEIRA DE 
MARÇO
A abertura oficial ficou marcada por uma 
demonstração de paraquedismo pelo Regimento de 
Infantaria n.º10 e a “Fartura de Honra” oferecida a 
todos os convidados, num dia que culminou com um 
espetáculo de pirotecnia, antes do primeiro concerto da 
edição 2019 da Feira de Março.
A 585ª edição desta importante mostra económica da 
região de Aveiro e um dos maiores parques de diversão, 
contou com mais de duas centenas de empresas e 24 
associações do Município de Aveiro. 
Com os concertos a assumirem relevância nos últimos 
anos realizaram-se 10 espetáculos na Feira de Março.
A presença das associações voltou a ser acarinhada, 
com a presença de mais de duas dezenas de 
associações do Município.

Evento ambientalmente sustentável
Na edição de 2019, a Feira de Março dá passos largos 
no objetivo de se tornar um evento ambientalmente 
sustentável.
Os visitantes tiveram a oportunidade de utilizar um 
“copo Feira de Março 2019” – especialmente concebido 
para o efeito – nos diferentes estabelecimentos de 
venda de comida e bebidas.
Outra campanha ambiental desenvolvida no recinto 
da Feira de Março foi gerida pela ERSUC. Todos os 
feirantes foram convidados a separar o lixo, tendo-lhes 
sido disponibilizados recipientes para o efeito. 
O resultado financeiro desta campanha de recolha 
seletiva de resíduos será entregue a uma instituição de 
solidariedade social do Município.
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MARATONA
DA EUROPA
AVEIRO 2019

A 2.ª edição da Maratona da Europa 
contecerá a 26 de abril de 2020.

Inscreva-se já em: https://events.globalsport.pt/

A Maratona da Europa é um acontecimento 
desportivo que se pretende afirmar no panorama das 
maratonas internacionais e teve lugar na Região de 
Aveiro, percorrendo os Municípios de Aveiro e Ílhavo, 
apresentando diversas novidades e particularidades, 
num programa que se estendeu entre os dias 26 e 28 
de abril, com um balanço muito positivo.
O evento contou com cerca de seis mil participantes 
nas várias provas e uma área especialmente dedicada 
aos mais novos nos três dias, com diversas ações 
promoção e divulgação de Aveiro, Município e Região.
Para a CMA, em termos de estratégia e visão integrada, 
a Maratona da Europa assume um papel muito 
importante na política desportiva e de promoção 
territorial do Município, com a sensibilização para a 
criação de hábitos de vida mais saudáveis.
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REDE 
EUniverCities 
EM AVEIRO
Aveiro recebeu entre os dias 8 e 9 de maio, uma 
das duas reuniões anuais da Rede EUniverCities, 
que trouxe à nossa cidade o Vereador da Câmara 
Municipal de Parma, Leonardo Spadi e o professor na 
Universidade de Língua e Comunicação de Milão, Pier 
Luigi Sacco.
A reunião em Aveiro foi dedicada ao tema “How 
can Universities be an active Stakeholder in the 
development of Cultural activities in the City?”.
Estiveram presentes 40 representantes, de 
Municípios e universidades das seguintes cidades 
europeias: Parma (Itália), Ghent (Bélgica), Magdeburg 
(Alemanha), Exeter (Reino Unido), Lausanne (Suíça), 
Málaga (Espanha), Linkoping e Norrkoping (Suécia), 
Trondheim (Noruega), Innsbruck (Áustria), Turku 
(Finlândia) e Timisoara (Roménia).

O que é a Rede EUniverCities?
EUniverCities é uma rede Europeia, de cidades 
de média dimensão e suas universidades, com 
o objetivo de promover, por um lado, o trabalho 
colaborativo entre cidades e universidades, e por 
outro, a troca de experiências entre parceiros 
europeus.

PRESIDENTE 
APRESENTA 
“Aveiro STEAM 
City” A ALBERTO 
SOUTO
Secretário de 
Estado Adjunto e 
das Comunicações 
elogiou projeto da 
autarquia
Alberto Souto, Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, confia que Aveiro será “uma cidade 
emblemática e pioneira”, na implementação da 
nova geração de redes móveis a nível Europeu. 
As declarações procederam à reunião que teve, a 
seu pedido, com o Presidente da CMA, José Ribau 
Esteves, para conhecer o projeto “Aveiro STEAM City”.
Por seu turno, o Presidente da Câmara agradeceu o 
interesse demonstrado pelo Secretário de Estado e 
“a colaboração do Governo do País, neste importante 
projeto para Portugal”, referiu.
O projeto “Aveiro STEAM City” é cofinanciado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – 
FEDER, através do programa “Urban Innovative 
Actions”. O seu investimento global é de 6.115.915€ 
com um apoio FEDER de 4.892.732€.
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Operação 
CASCADE
em Aveiro
A ação “CASCADE’19” foi um exercício desenvolvido 
pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, nos dias 29, 30 e 31 de maio, no âmbito de um 
processo financiado pela Comissão Europeia, e que 
teve a parceria da CMA e das entidades parcerias da 
Comissão Municipal de Proteção Civil.
Juntamente com Évora, Lisboa e Setúbal, Aveiro fez 
parte deste Exercício Europeu de Proteção Civil, o 
maior de sempre em Portugal e um dos maiores da 
Europa. 
Do programa constaram mais de 60 simulações, 
em 22 localidades, de quatro distritos: Aveiro, Évora, 
Lisboa e Setúbal. 
No terreno estiveram mais de três mil operacionais 
e 1200 figurantes, que ajudaram a dar realismo aos 
cenários. Este exercício que serviu para testar e 
melhorar também os serviços de emergência local.

APRESENTAÇÃO DA
NOVA AGROVOUGA
A CMA realizou no dia 24 de abril, a conferência de 
imprensa de apresentação da Nova Agrovouga, no stand 
do Turismo Centro de Portugal, na Feira de Março.
A 37ª edição da AGROVOUGA – 20 a 24 de novembro 
de 2019 - surge após um interregno de seis anos (última 
realizada em 2012), e será marcada pela abertura de um 
novo capítulo em que o Município de Aveiro e a Região 
serão pioneiros na abordagem da Agro Sustentabilidade.
Este novo formato irá juntar à reconhecida dinâmica do 
evento as novas tendências nos domínios da inovação, 
tecnologias amigas do ambiente, energias renováveis, 
a valorização dos produtos locais e serviços do 
ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos 
biológicos e a sustentabilidade.
A Nova AGROVOUGA pretende manter parte da boa 
tradição mas ser igualmente contemporânea, inovadora 
e dinâmica, atenta aos tempos modernos e aos novos 
desafios da sociedade, motivo da manutenção do 
nome que simboliza décadas de tradição aliada ao 
prefixo “nova”, num apontamento de modernidade e 
atratividade.
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

21. MAR

Processo de Descentralização - Área da Proteção e Saúde Animal – Deliberado, por maioria:
1. Não assumir em 2019 as novas competências na área da Proteção e Saúde Animal, 
previstas no Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro

Processo de Descentralização - Área da Cultura – Deliberado, por unanimidade:
1. Assumir em 2019 as novas competências na área da Cultura, previstas no Decreto-Lei n.º 
22/2019, de 30 de janeiro

Processo de Descentralização - Área da Educação / Competências Intermunicipais – 
Deliberado, por unanimidade: 
1. Aprovar a proposta do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) de 18 de março de 2019.

Processo de Descentralização - Área da Saúde / Competências Intermunicipais – 
Deliberado, por maioria:
1. Aprovar a proposta do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) de 18 de março de 2019.
 
Acordo de Parceria de Projeto - UIA03-084, AVEIRO STEAM CITY, no âmbito da iniciativa 
UIA, a celebrar entre o Município de Aveiro e parceiros (UA / AlticeLabs / IT / Inovaria / 
CEDES) – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo.

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Aveiro e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo.

Programa Municipal de Apoio às Associações – Deliberado, por unanimidade, aprovar, no 
âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações (RMAA), os formulários para 
apresentação de candidaturas.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 13/2019 – 
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 25/2019 – 
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 28/2019 – 
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 30/2019 – 
Deliberado, por unanimidade.

Transferência provisória de agregado familiar - Proposta n.º 26/2019 – Deliberado, por 
unanimidade.

Alteração da composição de um agregado familiar - Proposta n.º 29/2019 – Deliberado, por 
unanimidade.

Proposta de Despejo - Urbanização de Santiago, Rua Nova, Bloco 33 1.º E - Proposta n.º 
31/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado - 
Proposta n.º 34/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Aquisição de Terrenos para implementação de prolongamento da Rua Eng.º Basílio Tavares 
Lebre, em Verdemilho, Freguesia de Aradas – Deliberado, por unanimidade.

Contrato de Concessão n.º 45/2017 - Concessão da Exploração da Loja 42 do Mercado 
Municipal Manuel Firmino - Cessão de posição contratual – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º 07/18 - Concessão da Exploração do Café 
Esplanada do Jardim do Lago da Fonte Nova, Aveiro” - Caducidade da Adjudicação – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/19 - “Trajeto Ciclável entre a UA e a CP, 
passando pelo Centro de Congressos de Aveiro” - Abertura de Procedimento – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusa 
de Navegação no Canal das Pirâmides” - Prorrogação do Prazo da Empreitada – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Ajuste Direto n.º OM/Cpr/12/18 - “Reabilitação de Pavimentos em 
Rotundas” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/16 - “Infraestruturas Viárias do Plano 
de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia” - Trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.

29.MAR

Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e 
Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação do ano de 2018 – Deliberado, por maioria, 
aprovar os documentos referentes ao exercício da Câmara Municipal de Aveiro, no ano de 
2018.

Aveiro Expo - Parque de Exposições E.M. - em liquidação - Relatório e Contas 2018 – 
Deliberado, por maioria, ratificar o voto favorável do representante do Município ao Relatório 
de Gestão e Contas, relativo ao ano de 2018.

04.ABR

Apoios à Realização de Ações Pontuais 2019 - Contratos Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio, no valor de 5.000 €.

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município de Aveiro 
e o Futebol Clube do Bom Sucesso – Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio, no valor 
de 27.600 €.

Contrato de Comodato entre o Município de Aveiro e a Associação de Futebol de Aveiro – 
Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Regimento de Infantaria n.º 10 e o Município de Aveiro – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração, que visa a instalação do 
Monumento ao Paraquedista na Cidade de Aveiro.

Representante do Município de Aveiro na Matadouros da Beira Litoral, S.A. – Deliberado, 
por unanimidade, ratificar, o despacho do Sr. Presidente, que determinou que o Município de 
Aveiro seja representado pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Manuel Mengo Ratola.

Processo Disciplinar n.º 4/2017 – Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade.

Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de espaço público 
para instalação e prestação de serviços de restauração ou de bebidas de caráter não 

sedentário, em 6 espaços de venda, nas Festas do Feriado Municipal, de 11 a 12 de maio; 
1 espaço de venda, no evento Novas Quintas, a 4 de julho, 9 espaços de venda, no Festival 
dos Canais, de 17 a 21 de julho e 3 espaços de venda no Festival das Dunas de São Jacinto, 
de 23 a 25 de agosto, no Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, autorizar a 
abertura de procedimento por Hasta Pública.

Contrato de Consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 43 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 44 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 45 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Transferência provisória de agregado familiar - Proposta n.º 46/2019 – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento concursal por classificação para atribuição de habitação em regime de 
arrendamento apoiado – Deliberado, por unanimidade.

Direito de Preferência - fração autónoma individualizada pela letra “S”, do Bloco D-6, do 
Plano Integrado de Aveiro - Santiago, sita na Rua de Espinho, Bloco n.º 8 - 3.º direito frente, 
da União das Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade, não exercer o 
direito de preferência.

Loteamento Municipal, sito na envolvente da C + S de Aradas, freguesia de Aradas - 
Extinção da Cláusula de Reversão: Lote n.º 9 do Setor A – Deliberado, por unanimidade, 
extinguir a cláusula referente ao ónus de reversão, a favor do Município.

Aquisição de Imóvel na Zona envolvente à Capela de São Brás, Freguesia de Santa Joana – 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do imóvel urbano.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/16 - “Ampliação 1.º Ciclo da Escola 
Básica do 2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo” - Erros e omissões e trabalhos a menos – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusas 
de Navegação no Canal das Pirâmides” - Erros e omissões e prorrogação de prazo – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - “Reabilitação do Edifício Fernando 
Távora” - Trabalhos complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/05/17 - “Remodelação da Unidade de Saúde 
Familiar de Aradas” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/18 - “Reabilitação da Ligação 
Eixo-Aveiro” - Prorrogação do prazo da empreitada e trabalhos complementares n.º 1 – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/19 - “Prolongamento e Ligação da 
Rua Eng.º Basílio Tavares Lebre em Aradas” - Abertura de procedimento – Deliberado, por 
unanimidade, abrir procedimento por concurso público.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/19 - “Requalificação urbana do Largo 
Luis de Camões” - Novo valor base de projeto de execução e abertura de procedimento – 
Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 139/2018 – Deliberado, por unanimidade.

18.ABR

Reclamação Administrativa apresentada por David Nunes dos Santos – Deliberado, por 
unanimidade, indeferir a reclamação.

Devolução dos Valores Cobrados da Taxa Municipal de Proteção Civil – Deliberado, por 
unanimidade.

Concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros e do Serviço 
Público de Transporte Fluvial de Passageiros e Viaturas e do Centro Coordenador de 
Transportes de Aveiro” - Atualização do tarifário para 2019 e implementação no Município 
de Aveiro do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária (Despacho n.º 1234-A/2019 de 
4 de fev.) – Deliberado, por unanimidade.

Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Transmissão do direito de ocupação do lugar de venda - Loja 12 do Mercado Municipal 
Manuel Firmino - Licença de Concessão n.º 86/2011 – Deliberado, por unanimidade.

Transmissão do direito de ocupação dos lugares de venda - Quiosque 1-2 e Quiosque 3-4 
do Mercado Municipal de Santiago - Licenças de Concessão n.º 05/2014 e 06/2014 – 
Deliberado, por unanimidade.

Transportes Escolares - Orientações de Funcionamento dos Transportes Escolares para o 
ano letivo de 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Ação Social Escolar - Orientações de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família para o 
ano letivo de 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 47 – Deliberado, 
por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 48 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 49 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 50 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Transmissão da titularidade de um contrato de arrendamento apoiado de habitação sita na 
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 51 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 52 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração da composição de um agregado familiar residente em São Jacinto - Proposta n.º 
53 – Deliberado, por unanimidade.

Concessão da Exploração do Café-Esplanada do Jardim do Lago da Fonte-Nova, Aveiro - 
Abertura de procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade.

Concessão da Exploração do Bar-Esplanada do Cais da Ribeira de Esgueira - Abertura de 
procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/18 - “Reabilitação da Ponte Pedonal 
Circular sobre os Canais de São Roque e dos Botirões - Ponte do Laço” - Prorrogação do 
prazo de empreitada – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/17 - “Reabilitação da Rua da Maritona 
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e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal em Oliveirinha” - Trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - “ Qualificaçao da Rua da Pega” - 
Aprovação da Adjudicação do Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

09.MAI

Distinções Honoríficas 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Câmara Municipal de 
Ílhavo – Deliberado, por maioria, ratificar, o Protocolo.

Protocolo de Colaboração 2019, celebrado entre o Município de Aveiro e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos – Deliberado, por 
unanimidade.

“Maratona da Europa - Aveiro” - Licença Especial de Ruído – Deliberado, por unanimidade.

Pedido de isenção de IMT - Parque Escolar, E.P.E. – Deliberado, por unanimidade.

Fundos de Maneio 2019 - alteração de titularidade e reforço – Deliberado, por unanimidade.

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços 
da Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, celebrar contrato de 
consignação com Grupo Cénico e Cultural Outras Eras.

Doação ao Museu da Cidade – Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação da obra 
“Pontes de Aveiro” do Artista Lopes de Sousa.

Programa Contrato Local Desenvolvimento Local - CLDS/2019 – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a designação do Centro Social e Paroquial N. Sr.ª de Fátima.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 57 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 58 – Deliberado, 
por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 60 – Deliberado, 
por unanimidade, revogar o apoio remanescente.

Alteração da composição de um agregado familiar residente no Novo Empreendimento do 
Caião – Deliberado, por unanimidade.

Plano de pagamento - Urbanização de Santiago, Rua Castelo de Paiva – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º 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.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/13/18 - “Reabilitação de Acessos dentro da 
Área de Reabilitação Urbana” - Alteração do Coordenador de Segurança – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/17/19 - “Requalificação Urbana do Bairro 
da Misericórdia” - Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/18/19 - “Beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal e Rua da Ribeira (Póvoa) - Abertura de Procedimento – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público - “Prestação de Serviços para a Elaboração dos 
Projetos de Requalificação e Reabilitação da Piscina Municipal e Pavilhão Desportivo” - 
Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/19 - “Requalificação da zona do 
Estádio Mário Duarte” - Projeto de Execução e Abertura de Procedimento – Deliberado, por 
unanimidade.

Processo de Obras n.º 43/2019 - Coutinho & Matos, Lda. – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 323/2008 - Nuno Filipe Dias Sequeira – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 502/2001 - Júlio Dinis Freitas dos Santos – Deliberado, por 
unanimidade.

23.MAI

 

Apoios à Realização de Ações Pontuais - Contratos Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio à Ação Pontual designada por “Fase 
Final da Taça Nacional de Sub18 Masculinos em Basquetebol”, ao Clube dos Galitos, no 
montante de 3.400,00 €.

Protocolo de Cooperação com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, para afetação de Técnico para apoio à atividade da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Apoio para a Praia de São Jacinto - Protocolo com a Associação Desportiva e Cultural de 
São Jacinto – Deliberado, por unanimidade.

Modificação das áreas de atuação dos Guardas-Noturnos – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento Concursal para 3 postos de trabalho na carreira | Categoria de Técnico 
Superior | Área Direito – Deliberado, por unanimidade.

Concurso “A Tua Ideia Conta!” - Pagamento aos alunos do Projeto Vencedor (1.º Prémio) – 
Deliberado, por unanimidade.

CreArt 2 | Rede de Cidades para a Criação Artística - Apoio ao artista local selecionado para 
a exposição CreArt 2019 – Deliberado, por unanimidade.

Licenças de Exploração de circuitos turísticos para transportes de índole e fruição turística 
do Município de Aveiro 2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de 5 licenças 
temporárias.

Doação para o Museu da Cidade – Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação de uma 
casaquinha Séc. XIX, doada por Antónia Teixeira Lopes.

Renovação da “Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições nos 
Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Aveiro”, para o ano letivo 2019/2020, adjudicado no âmbito do Concurso 
Público Internacional n.º 06/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a renovação do 
contrato.

Renovação da “Prestação de Serviços para a Dinamização de Atividades de Animação e 
de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Escolar do Concelho 
de Aveiro”, para o ano letivo 2019/2020, adjudicado no âmbito do Concurso Público 
Internacional n.º 12/2018 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a renovação do contrato.

Regularização da Dívida - Rendas em atraso de Inquilinos Municipais de Habitação Social – 
Deliberado, por unanimidade.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, na 

União das Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Requalificação da Antiga Estação 
da CP, em Aveiro” - Trabalhos complementares e trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/18/17 - “Núcleo de Apoio à Pesca de São 
Jacinto - Infraestruturas Marítimas” - Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusas 
de Navegação no Canal das Pirâmides” - Erros e omissões e prorrogação de prazo – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/18 - “Reabilitação da Estrada de São 
Bernardo” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/18 - “Reformulação do Nó da Avenida da 
Universidade (ISCA - UA)” - Prorrogação do prazo e trabalhos complementares – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/19 - “Montes de Azurva - Requalificação 
Urbana”- Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/19 - “Estabilização de Taludes e 
Estruturas de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa”- Adjudicação – Deliberado, 
por unanimidade.

Processo de Obras n.º 385/1956 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
alvará de Obras de Ampliação n.º 207/2017.

Processo de Obras n.º 76/1996 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 285/1998 - VougaInvest - Imobiliária, Lda. – Deliberado, por maioria, 
aprovar o projeto de arquitetura nos termos propostos.

Processo de Obras n.º 960/1999 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 341/2000 - Condomínio Moradias da Ria-Urb, Sá Barrocas – 
Deliberado, por unanimidade.

13.JUN

Plano Estratégico para a Cultura do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar o 
Plano Estratégico para a Cultura (PEC) e agradecer pública e formalmente à Equipa Técnica 
Gestora da sua elaboração, assim como a todas as entidades, agentes e cidadãos que 
participaram com atenção e contributos, e promover o conhecimento público do PEC, com a 
devida divulgação.

Processo de Descentralização:                 
A. Transferência de Competências Municipais 2020
1. Gestão de Praias Marítimas – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 
97/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da Gestão das Praias Marítimas, assumir 
em 2020 as novas competências.
2. Jogos de Fortuna ou Azar – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 98/2018, 
de 28 de novembro, relativo ao domínio da autorização das modalidades afins de jogos de 
fortuna ou azar e outras formas de jogo, não assumir em 2020 as novas competências.
3. Vias de Comunicação – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 100/2018, de 
28 de novembro, relativo ao domínio das Vias de Comunicação, não assumir em 2020 as 
novas competências.
4. Justiça – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 101/2018, de 28 de 
novembro, relativo ao domínio da Justiça, não assumir em 2020 as novas competências.
5. Associações de Bombeiros – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 
103/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio do Apoio às Equipas de Intervenção 
Permanente das Associações de Bombeiros, assumir em 2020 as novas competências.
6. Espaços do Cidadão – Deliberado, por maioria no que respeita ao DL n.º 104/2018, de 
28 de novembro, relativo aos domínios dos Espaços do Cidadão, Gabinetes de Apoio aos 
Emigrantes e Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes, não assumir em 2020 as 
novas competências.
7. Habitação – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 105/2018, de 28 de 
novembro, relativo ao domínio da Habitação, não assumir em 2020 as novas competências.
8. Gestão do Património – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 
106/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio da Gestão do Património Imobiliário 
Público, assumir em 2020 as novas competências.
9. Estacionamento Público – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 
107/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio do Estacionamento Público, assumir em 
2020 as novas competências.
10. Proteção e Saúde Animal – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 20/2019, 
de 30 de janeiro, relativo ao domínio da Proteção e Saúde Animal, não assumir em 2020 as 
novas competências.
11. Cultura – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 22/2019, de 30 de 
janeiro, relativo ao domínio da Cultura, assumir em 2020 as novas competências previstas.
B. Transferência de Competências Municipais 2019 e 2020
12. Saúde – Deliberado, por maioria, no que respeita ao DL n.º 23/2019, de 30 de janeiro, 
relativo ao domínio da Saúde, não assumir em 2019 e 2020 as novas competências 
previstas.
13. Áreas Portuárias – Deliberado, por unanimidade, no que respeita ao DL n.º 72/2019, de 
28 de maio, relativo ao domínio das Áreas Portuárias assumir em 2019 e 2020 as novas 
competências.
14. Transporte de Passageiros em Vias Navegáveis Interiores – Deliberado, por 
unanimidade, no que respeita ao DL n.º 58/2019, de 30 de abril, relativo ao domínio do 
Transporte de Passageiros em Vias Navegáveis Interiores, assumir em 2019 e 2020 as novas 
competências.
C. Transferência de Competências Freguesias / Município 2019 e 2020
15. Freguesias – Deliberado, por maioria, que a CMA subscreva o Acordo assinado entre 
os Presidentes da Câmara Municipal de Aveiro e das Juntas de Freguesia do Município de 
Aveiro, relativo à aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.
D. Transferência de Competências Intermunicipais 2020
16. Turismo – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do CI da CIRA, de 20 de 
maio de 2019, propondo-se que o Município de Aveiro, no que respeita ao DL n.º 99/2018, 
de 28 de novembro, relativo à área do Turismo, e para 2020, autorize a CIRA a assumir as 
competências.
17. Justiça – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta do CI da CIRA, de 20 de maio 
de 2019, propondo-se que o Município de Aveiro, no que respeita ao DL n.º 101/2018, de 
28 de novembro, relativo à área da Justiça, e para 2020, não autorize a CIRA a assumir as 
competências.
18. Fundos Comunitários e Captação de Investimento – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a proposta do CI da CIRA, de 20 de maio de 2019, propondo-se que o Município de 
Aveiro, no que respeita ao DL n.º 102/2018, de 28 de novembro, relativo à área dos Fundos 
Comunitários e Captação de Investimentos, e para 2020, autorize a CIRA a assumir as 
competências.
19. Associações de Bombeiros – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do CI da 
CIRA, de 20 de maio de 2019, propondo-se que o Município de Aveiro, no que respeita ao 
DL n.º 103/2018, de 28 de novembro, relativo à área das Associações de Bombeiros, e para 
2020, autorize a CIRA a assumir as competências.
20. Educação – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do CI da CIRA, de 20 de 
maio de 2019, propondo-se que o Município de Aveiro, no que respeita ao DL n.º 21/2019, 
de 30 de janeiro, relativo à área da Educação, e para 2020, autorize a CIRA a assumir as 
competências.
21. Saúde – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do CI da CIRA, de 20 de 
maio de 2019, propondo-se que o Município de Aveiro, no que respeita ao DL n.º 23/2019, 
de 30 de janeiro, relativo à área da Saúde, e para 2020, não autorize a CIRA a assumir as 
competências.

Contrato Interadministrativo para a Gestão, Ordenamento e Preservação dos Canais 
Urbanos da Ria de Aveiro, a celebrar entre o Município de Aveiro e a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos 
de autorização.

Regulamento dos Canais Urbanos da Ria de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta.



Contrato de Consignação a celebrar entre o Município de Aveiro e a Universidade de Aveiro, 
no âmbito do Projeto EduPARK – Deliberado, por unanimidade.

Título Turístico da Rede AveiroBus – Deliberado, por unanimidade.

Apoios à realização de Ações Pontuais 2019 - Contratos Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Deliberado, por unanimidade.

Constituição de Equipas de Projeto da Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a criação das seguintes Equipas de Projeto:
1. Equipa de Projeto de Habitação Social
2. Equipa de Projeto de Gestão de Equipamentos Especiais
3. Equipa de Projeto da Carta de Património

Prestação de Contas Consolidadas 2018 – Deliberado, por maioria, aprovar.

Obra de Remodelação da Unidade de Saúde Familiar de Eixo - Protocolo de cooperação 
técnica e financeira a celebrar entre o Município de Aveiro e a Administração Regional de 
Saúde do Centro, no âmbito da candidatura ao Programa Operacional da Região Centro 
2020 – Deliberado, por unanimidade, aprovar.

Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de três lugares de 
venda para instalação e exploração de um estabelecimento de comércio e/ou serviços, lojas 
5, 10 e 11 do Mercado Municipal Manuel Firmino, no Município de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a abertura de procedimento por hasta pública.

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta n.º 16 – Deliberado, por unanimidade, celebrar 
contrato de consignação com INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A..

Contrato de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro - Proposta n.º 17 – Deliberado, por unanimidade, celebrar 
contrato de consignação com Adélia Maria Nunes de Oliveira Gonçalves.

Contrato de Depósito de Documentos - Arquivo dos Estaleiros de São Jacinto, a celebrar 
entre o Município de Aveiro e o Município de Ílhavo – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 62/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 67/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 68/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 65/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Cessação do contrato de arrendamento apoiado com um munícipe residente na Urbanização 
de Santiago - Proposta n.º 66/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 69/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado - 
Proposta n.º 70/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de uma Habitação Social, sita na Urbanização de Eixo - Proposta n.º 73/2019 – 
Deliberado, por unanimidade.

“Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino 
Final e Limpeza Urbana” - Serviços a mais – Deliberado, por maioria.

Fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão 
(MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal 
- Iluminação Pública (BTN-IP), dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, 
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, entidades que integram o Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/16 - “Ampliação do 1.º Ciclo da 
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo” - Erros e omissões – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/17 - “Reabilitação do Açude e Eclusas 
de Navegação no Canal das Pirâmides” - Reposição do equilíbrio financeiro – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/19 - “Trajeto Ciclável entre a UA e 
a CP, passando pelo Centro de Congressos de Aveiro” - Adjudicação – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/19 - “Prolongamento e Ligação da Rua 
Engenheiro Basílio Tavares Lebre em Aradas” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 576/1998 - Savecol - Sociedade Aveirense de Construções Civis, 
Lda. – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 61/2010 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 93/2019 - Coutinho & Matos, Lda. – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 96/2019 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 97/2019 – Deliberado, por unanimidade.
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