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 No exercício de governação da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) estamos na fase 
de mudança da primeira para a segunda metade do mandato autárquico 2017/2021, 
com um processo de consolidação da reestruturação organizacional e da recuperação 
financeira a correr muito bem, e com muitos investimentos em obra a acontecer por 
todo o Município.
 É com um balanço muito positivo que avaliamos os primeiros 24 meses do mandato 

e que nos abalançamos a uma segunda metade mantendo o ritmo intenso da atividade da CMA em 
crescendo na qualidade das realizações, que vamos concretizar em boa cooperação com as Juntas de 
Freguesia, as Associações, a Universidade de Aveiro, as Empresas Privadas e as Entidades Públicas, e em 
especial com as Cidadãs e os Cidadãos do Nosso Município.
 Nesta edição do Boletim Municipal damos um particular destaque aos investimentos em obra que 
estamos a desenvolver. Considerando as obras já terminadas nos dois primeiros anos do mandato, as 
que estão em projeto, em concurso ou em obra, temos 111 obras em desenvolvimento com um valor total 
de 74 milhões de euros.
 Apresentamos também uma nota sumária sobre o Plano e o Orçamento de 2020, realçando o facto de 
termos inscritas 57 obras de dimensão relevante com um valor de 57 milhões de euros.
 O mapa dos eventos principais de 2020 está já fechado e partilhamos as suas datas em jeito de convite, 
para que os possa desde já colocar na sua agenda.
 A iniciativa Boas Festas em Aveiro vai marcar o mês do dezembro 2019 e a primeira quinzena do mês 
de janeiro 2020, numa oferta rica e variada para comemorarmos o Natal, a Passagem do Ano e as Festas 
de São Gonçalinho, com a Cidade iluminada e cheia de vida: apareça, conviva e divirta-se.
 Acompanhe a atividade da CMA e partilhe as suas perspetivas, perguntas e propostas, utilizando o site CMA 
www.cm-aveiro.pt, a APP e/ou o endereço de email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt. 
 Venha conhecer o Boletim Municipal de Novembro de 2019.
 Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
 Boas Festas com um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2020.
 Bem Haja.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro



A 23 de outubro de 2019, data em que se assinalaram precisamente dois anos 
do início do mandato autárquico 2017/2021, a Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) sinalizou o momento com visita do seu Presidente às várias obras que 
estão em execução por todo o Município.
Este foi também o momento apresentar aos Cidadãos do Município de Aveiro 
um balanço do trabalho até agora realizado nas diversas áreas de atuação, 
perspetivando os dois anos futuros, com a consolidação das estratégias e 
opções políticas definidas.

No arranque do terceiro ano do mandato 2017/2021 sublinha-se a 
estabilidade e a qualidade da gestão da CMA, conseguida no âmbito de um 
processo iniciado no anterior mandato 2013/2017, com o cumprimento dos 
compromissos assumidos com os nossos concidadãos de investimento 
contínuo e gestão equilibrada da CMA, consolidando a recuperação financeira 
e organizacional.
Tal como definimos no programa eleitoral da Aliança com Aveiro (PSD/CDS-PP/
PPM), reduzimos em 2019 a taxa de IMI de 0,45 para 0,4, reintroduzimos o IMI 
Familiar e aumentámos a capacidade e a execução de investimento da CMA.

No desenvolvimento do Município, a qualificação urbana assume particular 
importância para a adaptação de Aveiro às necessidades dos nossos 
concidadãos, numa Cidade cada vez mais cosmopolita e integrada na 
dinâmica Europeia e Mundial do século XXI.
Os investimentos realizados e em curso, bem como as obras que se vão iniciar 
nos próximos meses fazem parte de uma visão estratégica integrada, de 
caráter plurianual, capacitando Aveiro para objetivos de futuro, como é disso 
exemplo a candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 e o projeto Aveiro 
Tech City (ver página 38), que pretende impulsionar os objetivos que definimos 
na construção de uma verdadeira e diferente “smart city”.

No atual mandato, e apenas assumindo operações com alguma dimensão, 
entre obras já concluídas, em execução física, a iniciar em breve, em concurso 
ou em projeto, temos 111 obras, com um valor total de 74.300.000€. 

BALANÇO
DE DOIS ANOS 
DE MANDATO 
AUTÁRQUICO

CâMARA 
ORgANIzADA E 

A fUNCIONAR 
BEM

OBRAS 
MUNICIpAIS

> 111 OBRAS
> 74.3 M€
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> Acesso do Molhe Norte;

> Arranjo urbanístico na Rua do Samoucal (Cacia);

> Cais dos Pescadores em São Jacinto;

> Casa Municipal da Cidadania;

> Construção do novo Passadiço de acesso à Praia de São Jacinto;

> Demolição da antiga carreira de tiro (Esgueira);

> Demolição dos antigos armazéns da CMA (terreno para ampliação do CHBV);

> Escola João Afonso de Aveiro;

> Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima;

> Espaço público na Quinta do Cruzeiro (Esgueira);

> Instalação do novo sanitário público no canal de S. Roque;

> Intervenção no Bairro da Bela Vista;

> Nova ponte de São João;

> Nova rede de iluminação do túnel da estação;

> Nova Rotunda junto ao ISCA-UA;

> Nova rotunda na antiga EN 109 junto à Extrusal;

> Nova Variante de Cacia (junto à The Navigator Company);

> Novo Centro de Interpretação e Acolhimento da Reserva das Dunas de São Jacinto 

(Polis Ria de Aveiro);

> Novo parque infantil e zona de lazer na Rua do Cardal;

> Novo parque infantil no canal de São Roque;

> Novo relvado do Estádio Municipal de Aveiro;

> Novo relvado sintético da Associação Cultural e Recreativa da Barroca;

> Novo relvado sintético no Clube Estrela Azul;

> Parque Canino (junto à Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro);

> Qualificação da Estrada de São Bernardo;

> Qualificação da Marinha da Troncalhada;

> Qualificação da Rua Capitão Lebre (acesso pedonal à Rotunda do Botafogo);

> Qualificação da Rua Luís de Camões (Esgueira);

> Qualificação do Jardim de Santiago;

> Qualificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian;

> Reabilitação da Rua da Maritona e da Rua Conselheiro Arnaldo Vidal (Oliveirinha);

> Reabilitação das coberturas do Mercado Manuel Firmino;

> Reabilitação do Canal dos Botirões;

> Reabilitação do Museu Arte Nova;

> Reabilitação do Museu da Cidade;

> Reabilitação do sistema de Eclusas;

> Reformulação do acesso EN 235/EN 109 (investimento do Centro Comercial Glicínias);

> Repavimentação da rotunda junto ao Centro Comercial Glicínias;

> Repavimentação da Rua Clube dos Galitos;

> Requalificação da Rua Capitão Lebre (na envolvente à Junta de Freguesia de Aradas);

> Requalificação da Rua Direita de Aradas (Quinta do Picado);

> Requalificação da Rua do Freixo, em Verba;

> Requalificação da Rua General Costa Cascais;

> Requalificação de habitações sociais em todos os Bairros Sociais (Santiago, Griné, 

Caião e Cacia); 

> Requalificação do Bar da Praia de São Jacinto;

> Saneamento nas Agras do Norte (executado pela AdRA);

> Substituição da cobertura da Igreja das Carmelitas;

> Substituição da comporta do canal do Paraíso;

> Terminal Rodoviário de Aveiro;

> USF de Aradas;

> USF de São Bernardo;

> USF de São Jacinto;

> USF Santa Joana;

> Via Ecológica Ciclável.

OBRAS
CONCLUÍDAS
> 54 obras
> 16.3 M€

OBRAS EXECUÇÃO 
> 20 obras
>  11.6 M€

> Ampliação do Centro Escolar de Verdemilho;

> Nova Escola Básica 1.º Ciclo de São Bernardo;

> Novo parque de estacionamento junto à CP;

> Qualificação da Ligação Eixo-Aveiro (antiga EN 

230);

> Qualificação da Rua Direita de Verba;

> Qualificação da Travessa da Sra. da Saúde (São 

Bernardo) – em fase de conclusão;

> Reabilitação da Antiga Estação CP;

> Reabilitação da Ponte Pedonal no canal de S. 

Roque;

> Reabilitação de edifícios de Habitação Social no 

Bairro de Santiago;

> Reabilitação do Edifício Fernando Távora;

> Reparação de Rombos no Rio Vouga;

> Repavimentação da antiga EN 109 (fase I);

> Repavimentações pelos Serviços Urbanos;

> Requalificação Urbana do Largo Luís de Camões  

 (Largo das “5 Bicas”)

> Requalificação da Rua do Gravito e da Rua do 

Carmo;

> Requalificação paisagística em rotundas (acesso 

à ERSUC, viaduto de Esgueira e Olho D’Água);

> Requalificação urbana do Bairro da Misericórdia;

> USF Oliveirinha.

> Qualificação da Rua da Pêga;

> Reabilitação da Rua Evangelista de Lima Vidal;



[06] boletim municipal aveiro

OBRAS EM FASE DE PROJETO 
> 20 obras
> 23,4 M€

> Centro de Recolha Oficial de Animais;

> Centro Histórico de Esgueira;

> Ecocentro Municipal;

> Novo Skate Parque (para instalar no Parque dos Amores);

> Projetos “Viva a Cidade”;

> Reabilitação de cinco Escolas e Jardins de Infância (Quintã do Loureiro,  

 Póvoa do Paço, Azurva, Solposto e Barrocas);

> Reabilitação da Igreja das Carmelitas (CMA / DRCC);

> Reabilitação da Piscina IPDJ;

> Reabilitação do Mercado de Santiago;

> Reabilitação do Museu de Aveiro / Museu Santa Joana;

> Reabilitação do Pavilhão do Alavarium;

> Reabilitação do Teatro Aveirense;

> Requalificação da antiga EN 109 (troço urbano de Cacia);

> Requalificação da Avenida 25 de abril;

> Requalificação da Estrada dique (ligação entre a Marinha da Troncalhada e  

 o CMIA);

> Requalificação da Rua dos Ervideiros;

> Requalificação da Rua Mário Sacramento;

> Requalificação urbana da envolvente à Escola Básica de Cacia.

> Projeto de Reabilitação do Bairro da Beira Mar;

> Projeto para a requalificação do túnel de Esgueira e novas rotundas;

OBRAS EM CONCURSO PÚBLICO 
> 10 obras
> 17,9 M€

> Nova rotunda na antiga EN 109 (cruzamento junto à Lusavouga);

> Nova rotunda na antiga EN 109, (junto ao Solar das Estátuas) –  

 projeto em fase de conclusão;

> Novo Complexo de Treinos junto ao Estádio Municipal de  

 Aveiro;

> Parque Aventura Fonte do Meio – projeto em fase de   

 conclusão;

> Qualificação urbana da envolvente à Escola de São Bernardo;

> Recuperação da Ponte de Requeixo;

> Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho;

> Requalificação da Rua Almirante Cândido dos Reis;

> Requalificação da Rua João Francisco Casal – projeto em fase  

 de conclusão;

> Requalificação do Rossio.

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE
> 7 obras
> 3.5 M€

> Estabilização do Talude da Rua Padre Arménio;

> Instalação da nova ponte pedonal no jardim junto à  

 Loja do Cidadão;

> Novo arruamento de acesso ao Centro Escolar de  

 Verdemilho;

> Qualificação da envolvente ao antigo Estádio Mário  

 Duarte (demolição);

> Requalificação da urbanização dos Montes de  

 Azurva;

> Trajeto ciclável entre a Universidade de Aveiro e a  

 Estação CP;

> USF de Eixo.
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA da CMA 
> 42 rodovias
> 8.000 toneladas de asfalto
> 1.3 M€

ADMINISTRAÇÃO DIRETA da CMA 
> 160 caminhos florestais
> 300.000€ em caminhos rurais

» Largo Santo Antonio do Mudo (Glória e Vera Cruz);

» Praceta da Rua da Ucha (Mataduços);

» Rua Cabeço Vale (Eirol);

» Rua da Agra (Aradas);

» Rua da Agra (Vilarinho, Cacia);

» Rua da Capela (Vessada, Nariz);

» Rua da Escola (Vilarinho, Cacia);

» Rua da Gonçala - parte (Mamodeiro);

» Rua da Igreja (Mamodeiro);

» Rua da Lavoura (Mamodeiro);

» Rua da Pedreira (Mataduços);

» Rua da Picada (Nariz);

» Rua da Zorra (Oliveirinha);

» Rua do Casal (Esgueira);

» Rua do Chão de Baixo (Carregal, Requeixo);

» Rua do Covão (Mamodeiro);

» Rua do Loural (Vilarinho, Cacia);

» Rua do Picoto (Granja, Oliveirinha);

» Rua do Quinchoso (Requeixo);

» Rua do Ramal (São Bernardo);

» Rua do Serrado (Carregal, Requeixo);

» Rua do Vale (Oliveirinha);

» Rua dos Forninhos (Santa Joana);

» Rua dos Queimados (Paço, Esgueira);

» Rua Eng. João Coutinho de Lima (Esgueira);

» Rua Fonte do Campinho (Vilarinho, Cacia);

» Rua Jose Ferreira Dias (Oliveirinha);

» Rua Nova da Escola (Mamodeiro);

» Rua Padre Antonio Dias de Almeida (Vilar);

» Rua Vale da Galinha (Carregal, Requeixo);

» Rua Vale das Ratinhas (Paço, Esgueira);

» Travessa da Fonte (Vilarinho, Cacia);

» Travessa da Maritona (Oliveirinha);

» Travessa da Moita (Oliveirinha);

» Travessa da Rua Nova (Carregal, Requeixo);

» Travessa da Senhora Alegre (Paço, Esgueira);

» Travessa do Gorgulho (Carregal, Requeixo);

» Travessa dos Queimados (Paço, Esgueira);

» Viela do Ribeiro (Vilarinho, Cacia);

» Estacionamento CESDA (Paço, Esgueira);

» Estacionamento da Rua São Brás (Santa Joana);

» Estacionamentos da Rua do Calvário (Requeixo).

Também através de ADMINISTRAÇÃO DIRETA a 
CMA requalificou 160 caminhos florestais por todo o 
Município, que corresponde a uma extensão global de 
137 km reabilitados.

No âmbito do contrato de Delegação de Competências 
com as Juntas de Freguesia, foram executados, 
por todo o Município, trabalhos de manutenção em 
caminhos rurais no valor de 300.000€.

Para além do forte investimento que estamos a 
realizar em obras públicas, a celebração do segundo 
aniversário do mandato autárquico em curso sublinha 
também o cumprimento de outros relevantes objetivos 
políticos definidos no Programa Eleitoral, ao nível dos 
Transportes e Mobilidade, Educação e Ação Social, 
Ambiente, Animais de Companhia, Cooperação com 
Associações e Juntas de Freguesia, entre outras.
Destaque também para uma outra reforma estrutural 
da maior importância e que está na sua fase final de 
execução. Na área do Planeamento e Ordenamento
do Território, a Revisão do PDM e de todo o 
Planeamento Municipal, destacando-se a Carta 
Educativa e o novo Plano Estratégico Para a Cultura
do Município de Aveiro.
Vamos continuar a consolidar a recuperação 
financeira da CMA, a elevar a qualidade da sua gestão 
e funcionamento para o patamar de excelente e a 
aproveitar as oportunidades de financiamento de 
investimentos pelos Fundos Comunitários do
Portugal 2020.
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Depois de aprovado o projeto de execução, a CMA 
avançou com a abertura do concurso público para 
requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, 
uma obra integrada no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro 
(PEDUCA), que tem como valor base 4.502.000€ e um 
prazo previsto de execução de 16 meses.
O projeto de requalificação da supracitada Avenida, 
elaborado pela empresa FASE, Estudos e Projeto 
S.A., com uma gestão de acompanhamento feita 
pela Equipa Técnica da CMA, desenha um perfil que 
confere uma grande unidade a toda a Avenida, das 
“Pontes” até à Estação da CP, com a valorização do 
espaço destinado ao peão, proporcionado por passeios 
amplos, com larguras superiores a cinco metros em 
toda a sua extensão. 
O espaço destinado aos veículos foi reduzido, 
passando as vias de circulação a deter as medidas 
mínimas (3,25 metros na faixa de rodagem para 
transportes públicos e ciclovia e três metros na faixa 
de rodagem normal) e limitação da velocidade para o 
máximo de 30km/h.

CONCURSO PÚBLICO
PARA A REQUALIFICAÇÃO
DA AVENIDA
DR. LOURENÇO PEIXINHO

O projeto da nova Avenida prevê duas faixas de 
rodagem com duas vias em cada sentido e uma zona 
de estacionamento em paralelo à via, também em cada 
sentido, junto aos passeios.

Avenida mais humana e Valorização patrimonial
A CMA pretende com esta requalificação valorizar e 
rentabilizar os usos e a imagem da Avenida, aumentado 
o espaço público, no sentido de promover as relações 
humanas, dando mais qualidade ao espaço pedonal e 
ciclável, com aumento e qualificação do seu parque 
arbóreo, passando de 69 para 147 árvores, ao mesmo 
tempo que se valoriza o seu património e se garante a 
construção e o bom funcionamento das novas redes 
de infraestruturas de iluminação pública, águas pluviais 
e resíduos sólidos urbanos, assim com dos vários 
modelos de mobilidade e transportes.
Na componente da valorização patrimonial destaca-se 
o troço entre os edifícios da Antiga Capitania e do antigo 
Banco de Portugal, com um piso homogéneo e à mesma 
cota, dando primazia ao peão e a recolocação do 
Monumento ao Soldado Desconhecido, aproximando-o 
das pessoas e criando novas ofertas de zonas de estar, 
paragens de autocarros e praça de táxis.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO
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Foi uma das obras que teve início no primeiro mês de 
2019. Com um investimento de 1,6 M€ a empreitada 
de reabilitação do Edifício Fernando Távora, prossegue 
de acordo com o programado, prevendo-se que esteja 
concluída no primeiro semestre do ano de 2020.
O Edifício Fernando Távora trará uma nova vida à zona 
central da cidade, com a abertura do rés-do-chão ao 
público de forma livre, reformulação dos seus espaços 
interiores para receber os serviços de biblioteca, bem 
como a criação de um espaço de promoção de Aveiro
e da sua atividade económica, através de zonas 
de co-work e de apoio aos investidores e aos 
empreendedores.
Integrado no plano de ação para a regeneração urbana 
do PEDUCA, a requalificação do Edifício Fernando 
Távora, está a ser executada pela empresa Cimave – 
Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda..

Prossegue a bom ritmo a empreitada de reabilitação 
de um dos edifícios mais notáveis da cidade. A Antiga 
Estação da CP representa um investimento da CMA 
de 694.270,86€ e manterá as suas características 
originais, preservando os painéis azulejares que o 
decoram e dotando-o de condições de conforto para 
a receção de visitantes e promoção de produtos 
característicos da região.
Novas funções ao nível da promoção da Cidade, 
do Município e da Região, com base em produtos 
identitários de referência: Ovos Moles, Sal, Vinhos 
e Espumantes da Bairrada: esta será a nova vida 
do edifício.
Levada a cabo pela empresa Binómio Elevado, 
Técnicas de Engenharia e Construção, Lda., a 
recuperação da antiga Estação faz parte integrante
do PEDUCA.

EDIFÍCIO FERNANDO 
TÁVORA

ANTIGA ESTAÇÃO
DA CP
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REABILITAÇÃO
DA RUA DO GRAVITO
E DA RUA DO CARMO

Os trabalhos de reabilitação da Rua do Gravito e da Rua 
do Carmo decorrem a bom ritmo, com a 2.ª fase da 
obra a ter tido início no mês de outubro, de acordo com 
o planeado.
A empreitada, no valor de 516.389,81€, é parte 
integrante do PEDUCA, cofinanciado, pelos Fundos 
Comunitários do Centro 2020.
A executar pela empresa Ângulo Recto – Construções, 
Lda, a obra desenvolve-se em três fases distintas (com 
a primeira já terminada), por forma a garantir a melhor 
circulação, segurança e conforto aos moradores e 
utilizadores das referidas vias.

NOVO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO DA 
ESTAÇÃO DA CP

Teve início a 11 de outubro, a obra de construção do 
Parque de Estacionamento de apoio à intermodalidade, 
com capacidade para 275 veículos ligeiros, localizado 
a Nascente da Estação de Comboios da CP e junto 
ao Terminal Rodoviário de Aveiro, um investimento da 
CMA, no valor de 505.000€, a executar pela empresa 
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda.
Tratando-se de uma obra muito importante e que dará 
aos utilizadores do novo Parque de Estacionamento 
gratuito as melhores condições de conforto, mobilidade 
e segurança, a CMA apela à boa compreensão e 
colaboração dos nossos concidadãos, dos utilizadores 
regulares desta zona e visitantes da Cidade de Aveiro, 
durante o período de obra.

Um Parque de futuro
Este Parque irá relacionar-se devidamente com 
a promoção da utilização de modos suaves de 
mobilidade, em estreita relação com a bicicleta e os 
eixos cicláveis próximos, razão pela qual, para além da 
plataforma do estacionamento, prevê-se a continuidade 
da ciclovia em toda a Rua Artur de Almeida Eça e a 
criação de uma “alameda pedonal” central que também 
servirá para dar seguimento para a zona verde que 
será construída a nascente integrada na expansão 
urbanística prevista para o local. Será ainda criada uma 
área específica para apoio às autocaravanas. 
Nas proximidades deste Parque de Estacionamento 
será instalada uma Estação BUGA.
O Parque tem uma área específica para autocaravanas 
e uma estrutura arbórea distribuída por toda a sua área.
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RUA
DA PÊGA
EM OBRA

Está em curso a obra de qualificação da Rua da 
Pêga, um novo investimento da CMA com o objetivo 
de melhorar os eixos de circulação pedonais e 
cicláveis, privilegiando a qualificação do espaço 
público, o reforço da estrutura ecológica, a frente-
Ria e a sua relação com a envolvente próxima 
(Universidade de Aveiro e centro da Cidade) num 
investimento de aproximadamente 1,9 milhões de 
euros, uma construção pela empresa Construções 
Carlos Pinho, Lda..
A solução desenvolvida prevê a reorganização do 
cruzamento entre a Rua Condessa Mumadona, a 
Rua dos Santos Mártires, a Rua Calouste Gulbenkian 
e a Rua da Pega, a qualificação do percurso ciclável 
existente e a criação de uma passagem pedonal que 
servirá também os velocípedes, a par do viaduto da 
Rua Condessa Mumadona.
Com esta obra, a Câmara Municipal valoriza uma 
importante frente-Ria e via urbana da Cidade, 
promovendo também a sua componente lúdica e 
turística, e melhorando as condições e a relação 
entre os vários modos de mobilidade (pedonal, 
ciclável, automóvel).
Esta operação está enquadrada no PEDUCA, e é 
apoiada no âmbito do Programa Operacional Centro 
2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), prosseguindo assim a opção de 
cumprirmos os compromissos que assumimos com os 
Cidadãos com investimento devidamente planificado e 
com sustentabilidade financeira.

Saiba mais em:
cm-aveiro.pt/inovacao/peduca
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REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO BAIRRO
DA MISERICÓRDIA
Iniciaram-se no final do mês de setembro os 
trabalhos de Reabilitação do Bairro da Misericórdia, 
uma intervenção que está a ser executada pela 
empresa Construções Carlos Pinho, Lda. pelo preço 
de 111.059,60€.
O histórico Bairro apresenta um elevado estado de 
degradação do seu espaço público, nomeadamente ao 
nível da rede de águas pluviais e do desordenamento 
das zonas de estacionamento, pouco adequado à 
vivência local. Em simultâneo com a obra da Câmara 
Municipal a empresa AdRA – Águas da Região 
de Aveiro está intervir na renovação da rede de 
abastecimento de água no Bairro.
A opção de reabilitar o Bairro da Misericórdia faz parte 
da estratégia política da CMA de gestão dos espaços 
urbanos com qualidade permanente, ao nível de todas 
as suas dimensões.

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO LARGO 
DAS “5 BICAS”
Teve início a obra de requalificação urbana do Largo 
Luís de Camões (conhecido como Largo das “5 
bicas”), a ser executada pela empresa, Urbiplantec 
– Urbanizações e Terraplanagens, Lda., num 
investimento da CMA de 410.000€.
A intervenção iniciou-se em parte das Ruas de São 
Martinho e de São Sebastião estendendo-se para todo 
o Largo das “5 bicas” até ao entroncamento com a 
Avenida de Santa Joana.
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 chafariz será tratado como ponto 
referência e envolvido por uma plataforma em pedra.
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.
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QUALIFICAÇÃO DA 
LIGAÇÃO EIXO-AVEIRO
Entrou na última fase de execução a empreitada para 
a 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 
Almeida S.A., com um custo de 188.216,70€, decorre 
em 2,1 km, entre a Rua das Arrotas e a passagem de 
nível de Eixo, tendo sido substituída a pavimentação, 
sinalização vertical e horizontal, e infraestruturas de 
gás natural em cerca de 400 metros, nos arruamentos 
limítrofes à ex-EN 230.
No âmbito da empreitada de reabilitação da ligação 
Eixo-Aveiro (antiga EN230) e para ser possível o 
reperfilamento e aumento da segurança na via, na zona 
junta à Igreja de Eixo, foi necessário proceder à compra 
e demolição de uma habitação que se encontrava fora 
dos alinhamentos da estrada. A CMA no seguimento 
da demolição vai disponibilizar o terreno à Junta de 
Freguesia de Eixo e Eirol para aumento do Parque do 
Foral, ao mesmo tempo que procedeu ao realojamento 
da família que ali vivia, para uma habitação social 
propriedade da CMA, aumentando também por esta via 
a segurança e qualidade de vida daquela família.

QUALIFICAÇÃO DA
RUA DIREITA DE VERBA
Decorrem a bom ritmo os trabalhos de reabilitação 
da Rua Direita de Verba, uma nova obra da CMA na 
qualificação de arruamentos, representando um 

Na linha dos vários investimentos de reorganização 
do espaço público levado a cabo pela CMA, 
encontra-se em fase final de conclusão o 
reperfilamento da Travessa Nossa Senhora da 
Saúde, em São Bernardo, pelo preço de 51.000€.
Esta empreitada tratou de 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, foram construídos 
passeios para peões, marcação de estacionamentos 
e plantação de árvores ao longo da via, bem como a 
reorganização dos sentidos de trânsito.

QUALIFICAÇÃO DA 
TRAVESSA DE NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE

investimento de 433.700€ executada pela empresa 
Civibérica – Obras Civis, S.A. 
Esta empreitada de qualificação urbana integra a 
construção das infraestruturas de águas pluviais ao 
longo de todo o traçado, assim como a instalação da 
rede de gás natural numa extensão de 390 metros, 
além da repavimentação total do arruamento.
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NOVOS 
ACESSOS 
COMERCIAIS

> REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA EN 109

Está concluída e em pleno funcionamento a nova rotunda 
no cruzamento da antiga EN 109, com a Rua do Sacobão e 
com o ramo de ligação à Avenida da Universidade, que teve 
como principal objetivo melhorar a distribuição do trânsito 
e a segurança viária do troço rodoviário.
A execução desta obra teve um custo de 348.522,50€, e 
foi realizada pela empresa Irmãdona Supermercados, S.A., 
com a comparticipação da CMA estimada em 42 por cento 
do valor total, o que corresponde a 147.601,92€.

Reestruturação do cruzamento
da antiga EN 109 com a EN 235

Em complemento a esta empreitada está também 
concluída a reestruturação do cruzamento da ex-EN109 
com a EN235, que permite agora que o tráfego vindo da 
EN235 e se dirige para norte possa entrar diretamente no 
túnel da EN 109, retirando-o da circulação na Rotunda do 
Eucalipto/das Glicínias.
Este melhoramento faz parte das obras de urbanização 
resultantes da negociação de contrapartidas para 
melhoramento das infraestruturas rodoviárias associadas 
ao processo de licenciamento da ampliação do Centro 
Comercial Glicínias.

ROTUNDA
DO SOLAR
DAS ESTÁTUAS
A Câmara Municipal avançou com a abertura 
do procedimento por concurso público para a 
construção de uma nova rotunda na antiga EN 
109, junto ao “Solar das Estátuas”, pelo valor base 
de 425.248,16€.
Em causa está a necessidade de garantir a boa 
sustentabilidade das acessibilidades à Área de 
Atividades Económicas – Aveiro Norte, bem como 
assegurar o reordenamento e a segurança do 
tráfego rodoviário e de peões.
A empreitada vai permitir a qualificação de dois 
entroncamentos presentes na área e organizar 
o espaço desqualificado que serve o Colégio 
Português, o restaurante Solar das Estátuas e a 
plataforma logística da MEO.

Prossegue a renovação e reabilitação da antiga EN 109, 
iniciada no último mandato autárquico (2013/2017) 
e com a devida sequência no presente mandato 
(2017/2021). 
São disso exemplo a recém-concluída rotunda no 
cruzamento com a Rua do Sacobão em Aradas (junto 
à nova loja da Mercadona), a renovação do pavimento 
em 2,5 km, entre a Estrada de São Bernardo e a Rua 
General Costa Cascais, em Esgueira, bem como o 
novo cruzamento com a EN 235 e toda a obra de 
reestruturação da Estrada junto ao Centro Comercial 
Glicínias, além da construção da nova Rotunda do Solar 
das Estátuas e da nova Rotunda da “Vulcano”, ambas em 
fase de concurso público.
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REQUALIFICAÇÃO 
DA RUA DIREITA DE 
ARADAS

ESTRADA DE
SÃO BERNARDO

USF OLIVEIRINHA

A reabilitação da Rua Direita em Aradas está 
finalizada, uma intervenção no troço entre a 
Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira e o 
entroncamento com a Rua dos Louros, na Quinta 
do Picado, numa extensão de 953 metros, e um 
investimento da CMA de 198.600,00€.
A obra resolveu problemas relacionados com a 
requalificação de passeios públicos, substituição 
do pavimento, sinalização vertical e horizontal e um 
a criação de um troço de infraestruturas de águas 
pluviais, entre a Rua Tenente Manuel Malaquias de 
Oliveira e a Rua da Parola.
A empreitada, realizada pela empresa Civibérica – 
Obras Civis, S.A., incluiu ainda a recarga betuminosa
da Rua da Primagera.

Com um custo de 235.393,75€ realizado pela CMA, 
está concluída, a obra de reabilitação da Estrada de 
São Bernardo (fase 1).
Foram realizados os trabalhos de pavimentação, colocação 
de sinalização vertical e horizontal, 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 esteve a 
cargo da empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A..

Prossegue a bom ritmo a obra de reabilitação da 
Unidade de Saúde Familiar (USF) de Oliveirinha.
Na linha da reiterada aposta da CMA de prioridade à área 
da Saúde, esta empreitada com o valor de 158.483,84€, 
está a ser executada pela empresa F.G. Silva Lda..
Além da qualificação deste espaço, está em fase de 
concurso público a obra de requalificação da USF de 
Eixo e a requalificação da zona do antigo estádio Mário 
Duarte, que dará lugar a uma nova área do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga.
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AMPLIAÇÃO
DO CENTRO 
ESCOLAR DE 
VERDEMILHO

NOVA ESCOLA 
BÁSICA DO 1.º CICLO 
DE SÃO BERNARDO

A obra ampliação e qualificação do Centro Educativo 
de Verdemilho, um investimento da CMA de 
466.233,32€, prossegue tal como programado.
A cargo da empresa PEMI – Construção e Engenharia, 
Lda., a empreitada prevê a construção de uma nova 
área de portaria, servindo a escola e o jardim-de-
infância, a construção de duas novas salas de aula, 
quartos de banho, cobertura da zona de recreio 
interior, construção de infraestruturas de apoio e 
ligação aos edifícios existentes. 
Além disso o Centro Educativo de Verdemilho 
conhecerá melhorias nas infraestruturas de águas 
pluviais e a criação de dois espaços exteriores, 
compostos pelo campo de jogos e parque infantil, 
assim como de uma nova vedação de todo o 
Centro Escolar.

Próxima de conclusão para ficar ao dispor dos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, está a nova escola de 
São Bernardo. 
A empreitada da nova Escola Básica é um 
investimento de 700.000€ e será um edifício de 
arquitetura contemporânea, integrado na EB 2,3, 
oferecendo espaços confortáveis e transportando 
uma luz constante.
O edifício é constituído  por oito salas alinhadas, 
distribuídas por dois pisos, servidas por corredores.  
Terá ainda uma sala polivalente com galeria superior
e a cobertura é em telhado com painéis solares.
A área até agora utilizada como “escola provisória” 
será aproveitada para área de recreio coberto desta 
nova EB 1.
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REFORÇO
DE SINALIZAÇÃO 
DE ESTRADAS NO 
MUNICÍPIO
Na linha dos vários investimentos de reabilitação 
do espaço público e dos arruamentos municipais, a 
CMA vai reforçar e renovar a sinalização rodoviária 
por todo o Município, depois de adjudicar o serviço à 
empresa Miranvias - Pintura e Sinalização Lda., pelo 
valor de 45.306,28€.
Esta é mais uma intervenção para melhorar a 
qualidade da rede viária municipal, desta vez ao 
nível da sinalização horizontal e vertical e que vai 
beneficiar cidadãos e visitantes, contribuindo para 
a segurança e a melhoria da imagem urbana do 
espaço público do Município.

REABILITAÇÃO
DA RUA EVANGELISTA 
LIMA VIDAL

Está em curso a beneficiação da Rua D. Evangelista de 
Lima Vidal, em Santa Joana, a cargo da empresa Rosas 
Construtores S.A., pelo valor de 192.753,22€ (e que 
inclui ainda a Rua da Ribeira, na Póvoa do Paço).
A via necessitava de uma intervenção urgente face ao 
seu estado atual, com deterioração visível do piso e 
consequente falta de segurança na circulação viária. 
A obra prevê a construção da rede de águas pluviais, 
bem como a rede de abastecimento de água 
(intervenção realizada pela empresa AdRA - Águas 
da Região de Aveiro), seguindo-se a pavimentação 
e execução de passeios, entre outros arranjos 
urbanísticos que se verifiquem necessários.
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ROMBOS
DO RIO VOUGA

REQUALIFICAÇÃO 
PAISAGISTICA
EM ROTUNDAS

No âmbito do trabalho de cooperação intermunicipal, 
a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA) tem em curso uma nova empreitada de 
reperfilamento, limpeza e proteção da marginal do Rio 
Vouga, um investimento de 592.549,49€, a cargo da 
empresa Framegas & Santos Lda.
Uma obra inserida num projeto aprovado 
e cofinanciado pelo Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) – “Intervenções Estruturais e Controlo 
de Cheias nos rios Vouga e Antuã”, que consiste no 
reperfilamento do leito e margens do Rio Vouga, 
nos Municípios de Aveiro e Albergaria-a-Velha, 
numa extensão de 6,3 km. Em Aveiro a empreitada 
acontece nas localidades de Eixo e Esgueira.

Esta intervenção integra-se numa estratégia de 
investimento contínuo no Rio Vouga, envolvendo, neste 
caso, as Câmaras de Aveiro e Albergaria-a-Velha, com 
o Apoio da Administração da Região Hidrográfica do 
Centro da Agência Portuguesa do Ambiente (ARHC-
APA), sendo todo o trabalho coordenado pela CIRA.

Está em fase de conclusão a empreitada de 
requalificação paisagística de três rotundas no 
Município de Aveiro.
A obra tratou de requalificar a Rotunda de acesso 
à ERSUC, a Rotunda do Olho D’Água e a Rotunda 
sobre o viaduto da antiga EN 109, em Esgueira, 
pelo valor 52.630,70€, adjudicada à empresa ASO - 
Construções Lda..
A opção de requalificação tem como premissa 
base a criação de espaços verdes capazes de se 
autorrenovarem com facilidade e onde o recurso 
água necessário, seja apenas o gerado pela própria 
natureza.
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Rua José Ferreira Dias, Oliveirinha 

Rua do Ramal, São Bernardo

Rua do Loural, Vilarinho

Rua do Calvário, Requeixo

Travessa da Moita, Oliveirinha

Rua Nova da Escola, Mamodeiro

Rua da Picada, Nariz

Rua dos Forninhos, Santa Joana

Rua do Padre António Dias de Almeida, Vilar

Ao longo de todo o ano de 2019 foram várias as 
obras de pavimentação e pinturas realizadas por via 
de administração direta da CMA, por todo o 
Município (ver página 7).
Assim, através dos Serviços Urbanos, a CMA
recuperou dezenas de rodovias, com enfoque nas 
localidades periféricas do centro da Cidade, como são 
as de: Mamodeiro, Nariz, Oliveirinha, São Bernardo, 
Santa Joana, Requeixo, Vilar e Vilarinho.
Esta será uma opção política que continuaremos a 
executar durante os próximos dois anos, dando mais e 
melhor conforto e segurança a todos quantos vivem e 
se deslocam no Município de Aveiro.

ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA DA CMA
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Está em elaboração o projeto de execução da 
reabilitação do Museu de Aveiro/Santa Joana, pelo 
valor de 169.750€, da responsabilidade da empresa A. 
Soutinho Arquitetos, Lda..
Esta fase de reabilitação do Museu de Aveiro / 
Santa Joana tem um valor investimento global 
de aproximadamente 2 milhões de euros e tem 
assegurado financiamento do PO Centro 2020 no valor 
de 1,6 milhões de euros.
Aqui está incluída uma intervenção estrutural 
profunda na Igreja e no Claustro do Mosteiro de 
Jesus, correspondendo à parte monumental que não 
foi alvo de qualquer intervenção anterior, em que são 
imperativos os trabalhos de consolidação estrutural 
das paredes, cobertura, revisão de todas as redes e 
infraestruturas. Nas restantes áreas, as obras serão 
focadas na resolução de patologias específicas, em 
particular as relacionadas com os corpos sensíveis à 
variação do grau de humidade ambiente, potenciando 
assim o circuito de visitação.
A segunda fase da reabilitação, que se desenvolverá 
em momento posterior, destina-se ao restauro do 
património artístico.
Será formalizado num protocolo de cooperação entre 
a CMA e a Direção Regional de Cultura do Centro, para 
a gestão desta operação, dados os valores culturais 
e os compromissos formais existentes, que integram 

REABILITAÇÃO
DO MUSEU DE AVEIRO/
SANTA JOANA

também a Autoridade de Gestão do PO Centro 2020.
A última obra profunda de conservação do Museu 
ocorreu entre 2006 e 2008, tendo sido escassas as 
intervenções de conservação e restauro realizadas 
posteriormente. 
A vistoria efetuada em 2016 por Técnicos da CMA 
confirmou a deterioração de espaços e equipamentos, 
que levam à necessidade de realização de uma obra de 
grande dimensão, como referido.
A reabilitação do Museu faz parte da estratégia e 
opção política de gerir com qualidade e investimento 
os Museus de Aveiro, no âmbito de uma operação 
devidamente integrada no trabalho de desenvolvimento 
cultural e de promoção turística que a CMA tem vindo 
a executar.

> OBRAS EM PROJETO

Em parceria com a Câmara Municipal de Aveio 
a Direção Regional de Cultura do Centro está a 
desenvolver o projeto para intervenção da Igreja das 
Barrocas, com o objetivo de reparar a cobertura, 
rebocos interiores, madeiras das portas e caixilharias 
bem como introduzir um sistema de ventilação natural.

IGREJA
DAS
BARROCAS
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PROJETO
DA NOVA PONTE DA 
ECLUSA SOBRE CANAL 
DAS PIRÂMIDES

Na sequência do lançamento do concurso público 
para qualificação do Largo do Rossio (ver páginas 
centrais), a CMA colocou em andamento a Consulta 
Prévia para a contratação de projetista para a 
elaboração do projeto de execução da nova Ponte da 
Eclusa, sobre o Canal das Pirâmides, pelo preço base 
de 74.000€ e um prazo de execução de 120 dias.
Com esta intervenção pretende-se construir uma 
nova ponte de ligação no Canal das Pirâmides, junto 
à já existente nas Eclusas, de forma a diferenciar 
e melhorar as condições de segurança e fluidez 
da circulação viária, ciclável e pedonal, e com uma 
condição estrutural idêntica à ponte existente.
A sustentabilidade do acesso rodoviário ao Rossio 
e ao Bairro da Beira-Mar vai ser predominantemente 
pela Ponte da Eclusa e pela Ponte de São João. Este 
canal viário também vai ser fundamental para a 
gestão dos acessos aos terrenos da Antiga Lota 
de Aveiro.
Com um investimento estimado de 1,2 milhões de 
euros a Câmara Municipal entende esta obra como 
fundamental e absolutamente necessária para 
garantir a boa acessibilidade ao centro da Cidade, ao 
Rossio e à zona da Antiga Lota.

No seguimento do Protocolo de Colaboração 
assinado entre a Direção Regional de Cultura 
do Centro (DRCC), a CMA e a Paróquia da 
Glória, relativo à gestão corrente da Igreja 
das Carmelitas, está em curso o projeto de 
execução, que vai permitir a sua qualificação e 
abertura
ao público.
Os trabalhos irão incidir essencialmente 
sobre a resolução de patologias associadas à 
humidade, a reparação das paredes interiores e 
o tratamento e recuperação dos pavimentos em 
madeira, bem como das pedras da fachada. Está 
também prevista a pintura exterior do edifício 
e a reformulação do sistema de águas pluviais, 
entre outros trabalhos que se considerem 
necessários.
A CMA irá implementar uma gestão de elevada 
qualidade, com a Igreja das Carmelitas a 
assumir um papel importante na vida Cultural e 
na promoção turística da Cidade, do Município e 
da Região, e com um trabalho de Equipa com a 
DRCC e a Paróquia da Glória, envolvendo outras 
entidades, assim como os Cidadãos.

IGREJA 
DAS 
CARMELITAS
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Aprovado que está o projeto de execução, a CMA deu 
seguimento à abertura do concurso público internacional 
para requalificação do Largo do Rossio, da Praça General 
Humberto Delgado / “Pontes” e concessão do serviço 
público do parque de estacionamento subterrâneo. Para 
execução da obra, o valor é de 9.800.000€ , sendo que 
os concorrentes têm de apresentar um valor mais baixo 
do que esta estimativa do concurso, assim como têm de 
pagar pela concessão do parque de estacionamento um 
valor mínimo de 2.500.000€ (durante a obra).
O projeto de Requalificação do Rossio e de toda a área 
entre as “Pontes” e a Ponte de São João, entre a fachada 
urbana e os canais da Ria de Aveiro, está terminado, 
seguindo-se agora o processo de concurso público da 
Obra (duração estimada de cinco meses) e a fase de Obra 
(duração prevista de 16 meses).

ROSSIO, 
UMA NOVA
PRAÇA

Achado arqueológico da Igreja de São João

Nova praça para eventos com 3.415 m2

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO
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 1. Área Verde com 6.469 m2 (mais 64 m2 do que o   

  atual) e novo parque arbóreo com 107 árvores 
  (mais 6 do que o atual);
 2. Redução para menos de metade da Área de  
  Circulação e Estacionamento Automóvel à 
  superfície (este apenas para cargas e descargas), 
  dos 8.661m2 atuais para 3.993 m2;
 3. Reformulação da circulação automóvel,  permitindo  
  apenas um sentido de trânsito na Rua João Mendonça  
  (sentido Rossio/“Pontes”), sendo a entrada automóvel  
  para o Rossio e a entrada e saída de automóveis da  
  cave do estacionamento, feitas do lado da Ponte de  
  São João (contribuindo assim para a diminuição da   

  pressão automóvel na zona do Rossio);
 4. Passeios junto à fachada urbana com 3.071 m2 
  (mais 1.659 m2, o dobro, do que o atual);
 5. Ciclovia dedicada a ligar as “Pontes” à Ponte de 
  São João; 
 6. Praça de Eventos com 3.415 m2 e área livre sem 
  obstáculos;
 7. Parque de Estacionamento em cave para 219 
  automóveis (dos quais 4 de deficientes e 19 elétricos),  
  14 motas e 36 bicicletas, com ventilação natural e
   iluminação led, com tarifário igual ao da zona   
  mais central da cidade condições especiais para  
  Moradores;
 8. Centro Interpretativo da História do Achado e do 
  Rossio (CIHAR), com base no achado arqueológico 
  da Igreja de São João, na estátua de João Afonso 
  de Aveiro e numa exposição sobre a história das 
  várias fases da vida do Rossio, colocada na cave;
 9. Estação Elevatória de águas residuais na cave, 
  substituindo a que se encontra à frente da Praça 
  Melo Freitas; 
  10. Bateria sanitária / Casas de Banho na cave com 
  uma área de 96 m2 (com 19 sanitas e 8 urinóis);
  11. Aumento da capacidade de depósito de RSU em 
  157% (2,6 vezes), duplicando a capacidade para lixo 
  indiferenciado e triplicando-a para o lixo de recolha 
  seletiva, com equipamento moderno, enterrado e 
  esteticamente cuidado; 
  12. Instalação de um novo parque infantil, integrado em 
  zona relvada; 
  13. Construção de um bar/esplanada na zona norte do 
  Rossio; 
  14. Nova rede de iluminação pública (com novas colunas   

  e leds) e nova rede de águas pluviais; Qualificação   
  da Praça General Humberto Delgado (“Pontes”) com  
  aumento da área pedonal, construção de duas zonas  
  de estar e redução da área de circulação automóvel.

Área verde com 6.469 m2

Passeios junto à fachada urbana terão o dobro da dimensão

A obra vai utilizar as mais modernas e seguras técnicas 
disponíveis, sendo que o método construtivo da cave vai 
combinar a colocação de estacas, as paredes moldadas 
com contenção periférica e o “jetgrouting”, fazendo o 
desaterro após a construção da “caixa” da cave, de forma a 
que a obra decorra com o mínimo transtorno, o mais limpa 
possível e reduzindo os riscos ao máximo possível.
A Câmara Municipal de Aveiro desenvolverá um 
trabalho intenso de informação e marketing sobre o 
desenvolvimento do concurso e da obra, para que todos 
possam cuidar do planeamento das suas atividades e 
para que a gestão dos constrangimentos seja feita com a 
máxima atenção e qualidade.
Agradecemos todos os contributos recebidos no 
desenvolvimento deste projeto e apresentamos a versão 
final do projeto num pequeno vídeo de três minutos.

VIDEO / link: http://bit.ly/RossiodeAveiro

<  Alguns ASPETOS PRINCIPAIS,   
  deste projeto de requalificação   
  urbana:
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A Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) aprovou as Grandes Opções 
do Plano (GOP) e Orçamento para 
2020 – terceiro ano do mandato 
autárquico 2017/2021 – que 
mantém os princípios de gestão 
que vimos gerindo nos últimos 
seis anos, de transparência, rigor e 
cumprimento dos compromissos 
assumidos com os Cidadãos e com 
o Fundo de Apoio Municipal (FAM).
As GOP 2020 assumem um 
investimento Municipal, com um 
valor de 91.240.645€. O montante 
global do Orçamento da CMA para 
2020 (dívidas e compromissos 
dos anos anteriores, investimento, 
despesas de funcionamento), 
assume o valor de 77.152.750€. O 
valor previsto para as despesas de 
funcionamento é de 18.915.160€, 
sendo que este valor será 
permanentemente monitorizado 
durante a execução.
Este é um Orçamento de uma 
nova fase de vida da CMA, 
caraterizado por uma gestão 
orçamental estabilizada, 
sucedendo aos anos de reforma e 
negociação do Programa de Apoio 
Municipal (PAM) (2013 a 2016), 
de recebimento da assistência 
financeira do FAM (2017 e 2018) e 
de transição já com o PAM revisto 
(2019), com investimento nas 
seguintes áreas:

> Qualificação Urbana: 17,8 M€
> Educação: 7 M€
> Desporto: 4 M€
> Habitação: 2,4 M€
> Cultura: 1,7 M€
> Saúde: 1,1 M€

Crescimento no investimento e na 
qualidade de vida
Em 2020 continuamos a aumentar 
a realização de investimento, com 
um vasto conjunto de projetos, 
obras e eventos em todas as 
áreas da gestão municipal e por 
todo o Município, muitos deles 
com caráter marcadamente 
plurianual, cumprindo a aposta 
de crescimento assente na 
qualificação das estruturas 
existentes, no aproveitamento 
dos Fundos Comunitários e na 
captação de investimento privado.
A maior parte da verba integrada 
nas GOP 2020, diz respeito à 
execução financeira das obras 
financiadas pelos Fundos 
Comunitários Portugal 2020, 
aos investimentos nas parcerias 
institucionais com as Juntas 
de Freguesia e as Associações 
privadas sem fins lucrativos, aos 
serviços públicos e às políticas 
das ações imateriais de diferente 
condição, como na Educação, 
Ação Social, Cultura, Turismo, entre 
outras, com um ritmo de elevada 
intensidade e fortaleza.

No ano de 2020 vamos dar 
seguimento à execução de 
um relevante conjunto de 
investimentos financiados pelos 
Fundos Comunitários do Portugal 
2020, já em desenvolvimento em 
diferentes fases, nomeadamente:
1. Saúde: com a reabilitação das 
Extensões de Saúde de Eixo e 
Oliveirinha, com fundo perdido de 
0,3 M€;
2. Cultura: com a reabilitação do 

GRANDES 
OPÇÕES DO 
PLANO E 
ORÇAMENTO 
PARA 2020
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Museu de Santa Joana e da Igreja 
das Carmelitas, com um fundo 
perdido de 2 M€;
3. Reabilitação Urbana / PEDUCA: 
intervenções de qualificação 
de estradas, estacionamentos 
e outras áreas do espaço 
público, construção de ciclovias, 
qualificação de edifícios e ativação 
de novas funções da Antiga 
Estação da CP e do Edifício 
Fernando Távora, intervenções de 
qualificação dos Bairros Sociais de 
Santiago, Griné e Caião, com fundo 
perdido de 11 M€;
4. Baixo Vouga Lagunar (operação 
gerida pela CI Região de Aveiro): 
construção da Ponte Açude do 
Rio Novo do Príncipe e obras do 
sistema de defesa primária do BVL, 
com fundo perdido de 22 M€.
Através de financiamento por 
Fundos Comunitários geridos 
pela Comissão Europeia, 2020 vai 
ser o segundo ano da execução 
do projeto “Aveiro STEAM City” 
integrado no programa “Urban 
Inovative Action / UIA”, com um 
investimento de 6,1 M€ e um 
financiamento a fundo perdido 
de 4,9 M€, sendo o projeto 
liderado pela CMA e integrando a 
Universidade de Aveiro, o Instituto 
de Telecomunicações, a Altice, a 
Inovaria e a CEDES.

Vamos também realizar 
um importante conjunto de 
investimentos em projetos e 
obras com capitais 100 por cento 
da CMA, que se encontram em 
desenvolvimento em diferentes 
fases, nomeadamente:
1. Educação: obras de ampliação 
e/ou requalificação das Escolas de 
Azurva, Barrocas, Póvoa do Paço, 
Quintã do Loureiro, Solposto, e 
Esgueira, assim como os projetos 
e concursos do novo Centro 
Escolar de Requeixo, Nª Sra de 

Fátima e Nariz localizado em Nª 
Sra de Fátima, a nova EB1 de Eixo 
e a ampliação e requalificação 
das EB1/JI dos Areais e do 
Bonsucesso;

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

3. Desporto: destaque para as 
obras dos Campos de Treino de 
Futebol do EMA, em relva sintética 
e natural, para a Academia de 
Formação do SC Beira-Mar, a 
qualificação da Piscina e do 
Pavilhão que recebemos do IPDJ, 
a Cidade do Futebol da Associação 
de Futebol de Aveiro que conta 
com a parceria da CMA, assim 
como para o projeto e concurso do 
novo Pavilhão Desportivo e para o 
projeto da nova Piscina Municipal;

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

5. Estrada-Dique da Marinha da 
Troncalhada ao CMIA, segunda 
Ponte da Eclusa no Canal das 
Pirâmides, entre outros no âmbito 
da qualificação da relação da área 
urbana com as frentes Ria, Pateira 
e Rio Vouga;

6. Qualificação de Parques e 
Espaços Verdes e da arborização 
em áreas urbanas, e construção do 
Parque Aventura em Esgueira;

7. Investimento na mobilidade, 
com a extensão da rede de 
ciclovias, com a construção do 
Ferry Elétrico e com a realização 

de investimentos conducentes à 
entrada em funcionamento dos 
motores elétricos nos moliceiros 
das operações marítimo-turísticas 
dentro dos Canais urbanos da 
Cidade de Aveiro. 

Nos investimentos em obra, vamos 
desenvolver em 2020 múltiplas 
operações por todo o Município 
e em múltiplas tipologias, com 
projetos, concursos e cada vez 
mais obras, querendo destacar 
algumas das obras principais que 
terão execução ou finalização:

1. Início da execução das obras 
da segunda fase de qualificação e 
ampliação do Parque Escolar; 

2. Finalização da requalificação 
dos Edifícios Fernando Távora e 
Antiga Estação de Comboios e 
ativação das suas novas funções;

3. Execução e finalização dos 
Campos de Futebol de relva 
sintética na zona do Estádio 
Municipal de Aveiro para a 
Academia de Formação do SC 
Beira-Mar;

4. Qualificação Urbana e viária com 
muitas operações de diferente 
dimensão a ocorrer por todo o 
Município;

5. Qualificação do Rossio e da 
Avenida Dr. Lourenço Peixinho; 

6. Qualificação de Fogos e 
Edifícios de Habitação Social por 
todo o Município com destaque 
para o Bairro de Santiago.

Devemos também destacar a obra 
em curso pela Polis Litoral Ria 
de Aveiro, do Percurso da Pateira 
ligando os Parques Ribeirinhos do 
Carregal e de Requeixo, com um 
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PACOTE FISCAL 
PARA 2020

investimento no Município de Aveiro 
de cerca de 0,2 M€.
A Política Municipal de 
Educação vai manter-se com um 
desempenho intenso e enquadrado 
na elaboração e na execução 
do PAEMA/Programa de Ação 
Educativa do Município de Aveiro 
2019/2020 e de 2020/2021.
O trabalho de parceria e o enorme 
investimento na área da Ação 
Social e da Habitação Social será 
prosseguido e intensificado com 
a utilização dos instrumentos 
já disponíveis, nomeadamente 
o Fundo de Apoio a Famílias e 
os investimentos integrados no 
PEDUCA. Vamos dar continuidade 
ao importante trabalho com as 
IPSS’s do Município de Aveiro, 
de apoio à sua atividade e à 
legalização dos seus 
Equipamentos Sociais.

Na área dos Eventos Especiais, 
vamos aumentar a qualidade e 
intensificar a promoção de uma 
agenda já recheada, tendo como 
referências principais a Feira de 
Março, o Feriado Municipal, o 
Festival dos Canais, o Festival 
Dunas de São Jacinto, a Exposição 
Canina e Felina, o Techdays, 
Criatech e PRISMA, a nova 
Agrovouga e o Boas Festas
em Aveiro.
O trabalho da Candidatura de 
Aveiro a Capital Europeia da Cultura 
2027, executando o definido no 
Plano Estratégico para a Cultura, 
vai continuar a crescer, com a 
cooperação e o fortalecimento 
da rede de Agentes Culturais e da 
qualidade da programação cultural.

A participação ativa e liderante 
da CMA nas instituições 
intermunicipais, com destaque 
para a Comunidade Intermunicipal 
(CI) da Região de Aveiro (que em 

2019 assinalou os 30 anos de 
Associativismo Municipal) e para a 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), são 
apostas que reiteramos de forma 
determinada, pela sua importância 
para a CMA e pela prática da 
solidariedade e da cooperação 
entre os Municípios no âmbito do 
seu trabalho de serviço público 
aos Cidadãos.
Ao nível da participação nas 
instituições e em programas 
da União Europeia, vamos 
intensificar o nosso trabalho e a 
nossa presença, destacando-se 
a participação no Comité das 
Regiões da União Europeia, a 
execução do projeto “Aveiro STEAM 
City” no âmbito do “Urban
Inovative Action / UIA” que 
propiciou a entrada de Aveiro para 
um grupo especial e restrito de 
Cidades Europeias.

Aveiro Tech City, Cidade dos 
Canais, Cidade Universitária, 
Município Terra com Horizonte, 
vai ter em 2020 mais e melhor 
CMA, concretizando a aposta 
feita de continuarmos a mudança 
com determinação, coração e 
ação, cumprindo o compromisso 
assumido com os Cidadãos.

Para o ano de 2020, a CMA definiu 

a manutenção dos valores de 

2019, relativos a taxas e impostos 

municipais.

A taxa de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) será de 0,40% para os 

prédios urbanos e de 0,8% para os 

prédios rústicos, mantendo assim, a 

redução do valor de imposto realizada 

em 2019, cumprindo o compromisso 

assumido com os Cidadãos para o 

presente mandato autárquico e tirando 

proveito dos bons resultados da gestão 

financeira da CMA que permitem esta 

decisão.

A CMA aprovou também a manutenção 

da aplicação do denominado IMI 

Familiar, que se traduz numa redução 

do imposto a pagar atendendo ao 

número de dependentes que compõem 

o respetivo agregado familiar que vai 

continuar a proporcionar em 2020, uma 

maior disponibilidade de rendimento 

para os mais de 6600 agregados 

familiares beneficiados com esta 

medida. A redução fixa-se assim 

em 20,00€, no caso 1 dependente a 

cargo, 40,00€ para famílias com 2 

dependentes e 70,00€ no que se refere 

a agregados familiares com 3 ou mais 

dependentes.

Está ainda garantida a estabilização 

das tarifas de Resíduos Urbanos e de 

igual modo, a fixação dos mesmos os 

preços praticados sobre os serviços 

auxiliares de gestão de resíduos 

urbanos.

Os valores respeitantes a outras taxas 

e impostos, para estarem em vigor em 

2020, assumem a manutenção dos 

valores de 2019: Participação Variável do 

IRS; Derrama; Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem – TMDP. 

No que respeita à participação no IRS, 

mantém-se em 5%, a Derrama em 1,5% e 

a Taxa Municipal de Direito de Passagem, 

também se mantém em 0,25%.
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SESSÕES 
PÚBLICAS 
SOBRE A 
REVISÃO
DO PDM
Nos dias 21 e 22 de outubro 
a CMA realizou no edifício da 
Antiga Capitania do Porto de 
Aveiro duas sessões públicas de 
apresentação, esclarecimento 
e auscultação de propostas 
relativamente à Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM). Uma 
dirigida a cidadãos e a outra 
especificamente para Técnicos e 
Investidores.
Sublinhamos a forte participação 
pública nestas duas sessões, 
muito importante para o 
desenvolvimento de uma versão 
bem consolidada de todo o PDM, 
que entra em vigor no corrente 
mês de novembro.
Recordamos que o período 
de discussão pública do PDM 
aconteceu durante um mês (de 27 
de setembro até 26 de outubro), 
recebendo também a CMA por 
esta via cerca de duas centenas 
de contributos, que analisamos 
com a devida atenção.

INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA ABERTA 
PARA INVESTIGAÇÃO
No âmbito do Protocolo de Cooperação formalizado entre a 
CMA e o Instituto de Telecomunicações (IT), está em curso a 
obra de instalação pelo IT da primeira fase da rede de fibras 
óticas na zona urbana da Cidade de Aveiro, dando assim mais 
um importante passo para a implementação do projeto “Aveiro 
STEAM City” no qual esta infraestrutura assume um contributo 
relevante tornando a cidade de Aveiro um laboratório vivo e aberto 
aos cidadãos e às empresas.

AVEIRO NORTE: PROJETOS 
DE APOIO À INTERVENÇÃO 
URBANÍSTICA
Estão em curso os projetos de apoio à intervenção urbanística, 
na Área de Atividades Económicas (AAE) Aveiro Norte, à empresa 
Fase Estudos e Projectos, S.A., pelo valor de 192.000€.
Depois de fixados os limites físicos da área agora sujeita a 
intervenção urbanística, com identificação de todos os prédios 
abrangidos, inicia-se uma nova fase onde se inclui o projeto de 
intervenção urbanística da Unidade de Execução e a operação de 
reestruturação da propriedade, o Estudo de Impacto Ambiental, e o 
Projeto de execução das obras de urbanização.
Elemento chave no desenvolvimento deste processo é a revisão 
do PDM, no que respeita aos Instrumentos de Gestão do Território 
e a reserva de três milhões de euros do Programa Operacional do 
Centro 2020 para cofinanciar estas e outras operações que vão 
concretizar as principais obras de estruturação da AAE Aveiro 
Norte, no quadro do eixo da “Competitividade e Internacionalização 
da Economia Regional”.
Importa referir que a delimitação da Unidade de Execução da 
AAE Aveiro Norte vai permitir requalificar esta parte do território 
do Município, melhorando as condições e qualidade dos espaços 
como fator de atração para instalação de mais e melhores 
empresas, ao mesmo tempo que investimos na qualidade 
ambiental e renovação paisagística.
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HASTAS PÚBLICAS
DEDICADAS A CIRCUITOS TURÍSTICOS
A CMA decidiu avançar para a hasta pública de atribuição de 
cais de atracação nos Canais Urbanos, com o valor que saiu da 
primeira hasta pública (realizada em 2015), deixando o mercado 
decidir sobre o valor desta operação que é entregue à gestão 
privada no âmbito do processo de desenvolvimento turístico do 
Município de Aveiro. 
Considerando a forte valorização deste negócio ocorrida 
nos últimos cinco anos, consideramos os valores da hasta 
pública como normais, sendo que a CMA prosseguirá um 
forte investimento na qualificação dos Canais Urbanos da Ria 
de Aveiro e na sua promoção turística, bem superior ao valor 
anual a receber por este processo (de 1.081.000€ por ano nos 
próximos cinco anos).
Vamos continuar a trabalhar de forma aberta e colaborativa com 
as empresas que ganharam os procedimentos, com o objetivo 
de termos cinco bons anos de atividade, crescendo em qualidade 
e notoriedade destes produtos turísticos, tão importantes para a 
Cidade, para o Município e para a Região de Aveiro.
Saudamos ainda os responsáveis dos seus Serviços Técnicos, 
que trataram destes processos ao longo dos últimos meses e 
a todas as empresas que decidiram participar neste concurso e 
também no concurso dos Circuitos Turísticos.

EXPOSIÇÃO
CANINA E FELINA
DE AVEIRO

A 11.ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a 10.ª Exposição Felina Internacional de Aveiro decorreram 
no fim de semana de 28 e 29 de setembro, no Parque de Exposições de Aveiro, com a presença de várias 
raças oriundas de toda a Europa.
A Exposição Canina e Felina Internacional de Aveiro consolidou-se este ano como uma das provas mais 
importantes e prestigiadas do sector da canicultura e da felinicultura em Portugal, com milhares de cães 
e gatos inscritos na competição internacional. Participaram cerca de 1500 animais de companhia nos 
diferentes concursos que integraram as exposições.
A aposta neste evento faz parte integrante da estratégia que a CMA tem há mais de um ano em plena ação: 
a Campanha Animais de Companhia, uma ação congregadora e equilibrada, que conta com um programa de 
comunicação devidamente cuidado, para que a informação e a sensibilização para o bem-estar dos Animais 
de Companhia possa chegar a todos os Munícipes.

A hasta pública para atribuição de 10 cais de 
atracação nos canais urbanos da Ria de Aveiro, 
para o exercício de atividade marítimo-turística:

>  A concurso 27 lugares de    
 atracação no período de cinco anos   
 (2020 a 2024).
 Valor base de licitação para cada posição no  
 valor de 50.000€.
 Todos os lugares acabaram licitados,
  resultando numa verba global de   
 5.405.000€.

A hasta pública para atribuição da exploração 
de circuitos turísticos para transportes de 
índole e fruição turística.

> A concurso oito lugares, para ocupação no  
 período de cinco anos (2020 a 2024).
 Todos os lugares acabaram licitados,  
 resultando numa verba total de 596.400€.

Para ambos os procedimentos os valores 
serão pagos de forma faseada ao longo dos 
cinco anos das concessões.
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ESCOLA
CIÊNCIA
VIVA
Na manhã do dia 28 de outubro, a UA, a Fábrica da 
Ciência Viva e a CMA, com respetiva presença do 
Vice-Reitor da UA, Artur Silva, do Diretor do Centro 
Ciência Viva, Pedro Pombo e do Presidente da 
CMA, apresentaram à comunicação social a Escola 
Ciência Viva.
Trata-se de um projeto conjunto entre a CMA e 
a UA, corolário de vários anos de trabalho em 
cooperação, e que dá a oportunidade a todos os 
alunos do Município, do 4.º ano do 1.º CEB, a terem 
uma semana dedicada à descoberta da ciência, da 
matemática, da biologia e do ambiente.
Este projeto, que acontecerá nos próximos três anos, 
conta ainda com a fundamental parceria da Gertal 
– Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, 
S.A. e da Transdev – ETAC/Aveirobus, na alimentação 
e transporte dos alunos das suas escolas para a 
Fábrica Ciência Viva. Uma ação que tem o devido 
enquadramento no projeto do Urban Innovative 
Actions – Aveiro STEAM City.

RECEÇÃO AOS NOVOS ALUNOS 
DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

O Centro de Congressos de Aveiro foi pequeno para
acolher mais uma edição da Cerimónia de Receção ao
Caloiro da Universidade de Aveiro, pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Ribau Esteves.
Perante um auditório repleto, esta foi mais uma importante 
ação de reafirmação da importância da vida académica para a 
Cidade de Aveiro, fortalecendo o compromisso de crescimento 
conjunto entre as duas instituições, fazendo mais e melhor 
pela Universidade, pela Cidade e pelo Município de Aveiro. Para 
o autarca “os novos alunos são a maior prova do sucesso da 
Academia”, tendo ainda desafiado os mesmos a “abraçarem
esta aposta, que é de todos, da Candidatura de Aveiro a
Capital Europeia da Cultura”.

Alunos internacionais
Posteriormente, já no mês de novembro, a mesma sala voltou 
a compor-se para receber as centenas de alunos internacionais 
que este ano escolheram Aveiro para viver e estudar, novamente 
com a presença do Presidente da CMA.

SESSÃO
PÚBLICA
DO PAEMA
2019/2020

A marcar o arranque do ano letivo, no dia 24 de 
setembro, o auditório do Centro de Congressos 
de Aveiro recebeu a Sessão de Receção aos 
Docentes com a apresentação do Programa 
de Ação Educativa do Município de Aveiro 
2019/2020 (PAEMA), o qual é assumido pela CMA 
como instrumento estratégico fundamental na 
Intervenção Educativa Municipal. 
A CMA aproveita para desejar a Todos os Docentes 
e Profissionais da Educação do Município de Aveiro 
um excelente Ano Letivo 2019/2020.
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Em 2021 Aveiro terá um novo Ferryboat Elétrico, 
depois da CMA ter aberto um concurso público 
internacional para a sua aquisição, a operar nas 
travessias entre o Forte da Barra e São Jacinto, pelo 
valor base de 5.500.000€ e com um prazo de 18 
meses para a sua conceção e construção.
O novo Ferryboat vai contribuir com zero emissões 
de CO2 para a atmosfera, acabando com a emissão 
de 300 toneladas de CO2 pelo atual Ferry, vai reduzir 
em cerca de 30 por cento o consumo energético 
(face ao atual Ferryboat), vai ter níveis baixos de ruído 
e mais conforto para os passageiros, tendo mais 
capacidade de transporte de viaturas (30 por cento) 
e mais capacidade de transporte de passageiros (90 
por cento).
A CMA prossegue o seu trabalho de contributo para 
redução da pegada ecológica no nosso Município, 
que terá no novo Ferryboat mais um instrumento 
que vamos somar aos 27 moliceiros com motores 
elétricos que em 2021 estarão a operar nos Canais 
Urbanos da Ria de Aveiro (significando a uma redução 
de 400 toneladas de CO2), além dos três autocarros 
100 por cento elétricos que temos a operar no 
Município de Aveiro, os únicos que a operadora 
Transdev tem em funcionamento em Portugal, num 
universo de 1500 viaturas.
Este será ainda o primeiro Ferryboat Elétrico a operar 
em Portugal e dos primeiros em toda a Europa, com 
exceção feita aos países nórdicos onde esta tipologia 
de transporte já é realizada de forma comum.
Com esta modificação orçamental, a CMA procederá 
em breve ao lançamento do concurso público 
internacional de conceção e construção do Ferry 
Elétrico, que terá financiamento dos Fundos 
Comunitários do POSEUR – Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
com cujos gestores foi realizada a necessária 
negociação prévia.
Para o lançamento deste concurso público a CMA 
tinha já aprovada a necessária revisão orçamental.

Em dezembro de 2018, a CMA e a Trans-
dev apresentaram três novos veículos 
100 por cento elétricos da Aveirobus.

Cada um dos autocarros tem capacidade 
para transportar mais de 60 pessoas e 

estão equipados com motores elétricos 
de 700V e potência máxima de 160Kw.

AQUISIÇÃO DE NOVO
FERRYBOAT ELÉTRICO

No âmbito do projeto “Aveiro STEAM 
City”, a CMA realizou de 7 a 10 de 

outubro testes de operação da nova rede 
de carregamento elétrico de moliceiros. 

A Câmara aproveitou a ocasião para 
dar conhecer aos nossos cidadãos e 

visitantes como será realizar um passeio 
ambientalmente sustentável, num 

Moliceiro elétrico.
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De 20 a 24 de novembro, a Nova 
AGROVOUGA está de regresso a 
Aveiro. A presente edição, depois de 
sete anos de interrupção, 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.
As 36 edições da AGROVOUGA, tendo 
sido a última realizada em 2012, 
vão ter agora seguimento com a 
abertura de um novo capítulo, em que 
o Município de Aveiro e a sua 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, 
investigação e gestão da floresta, 
a valorização dos produtos locais e 
serviços do ecossistema, as novas 
formas de consumo, os produtos 
biológicos e a sustentabilidade.

Para todos
Promovemos a interação entre 
agricultores, vitivinicultores, 
empresas das fileiras agropecuárias, 
chefes cozinheiros, gastrónomos, 
público em geral. Porque a agricultura 
deve ser um interesse de muitos e 
não apenas de alguns. 

Saiba mais em :
facebook.com/agrovouga
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CIDADE DE 
TECNOLOGIA, 
ARTE E 
CULTURA
Em outubro passado Aveiro 
viveu a Semana Tecnológica 
que juntou a Tecnologia, a 
Arte e a Cultura através dos 
eventos Criatech, Techdays
e Prisma.

CRIATECH TROUXE 
AS ARTES DIgITAIS 
E A TECNOLOgIA AO 
ESpAÇO pÚBLICO
O Criatech trouxe a criatividade digital e tecnologia à 
Cidade de Aveiro, com a apresentação de dezenas de 
obras artísticas únicas, aliando as artes digitais e a 
tecnologia em espaço público e patrimonial onde todos 
são desafiados a experimentar.
Tratou-se de um evento de acesso livre e que passou 
pelo Teatro Aveirense, o Museu de Arte Nova, o Museu 
da Cidade, a Mãe de Água, a Igreja das Carmelitas e o 
Museu de Aveiro/ Santa Joana, entre outros. 
As peças e projetos escolhidos ocuparam diversos 
tipos de espaços, dando-lhes outra dimensão visual, 
experimental e artística, não esquecendo o papel dos 
visitantes, que puderam apenas contemplar uma peça 
ou, numa grande parte das situações, interagir e ser 
parte da experiência, tornando-se num elemento ativo 
da instalação.
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pRISMA
Art Light Tech
Aveiro foi palco da estreia do PRISMA, um festival que 
assumiu a luz como elemento central de todas as 
ações apresentadas. 
A Praça Marquês de Pombal, o Parque Infante D. 
Pedro, a Baixa de Santo António, a Praça da República 
ou envolvente do Canal Central na zona do Largo 
do Rossio e do Jardim da Fonte Nova, contaram 
com várias instalações de arte contemporânea 
perfeitamente adaptadas à cidade e decorreram 
sempre em período noturno.
Neste festival contou-se com o envolvimento do tecido 
artístico e criativo local e a comunidade, pelo que foram 
planeadas várias iniciativas neste âmbito. 
Entre os objetivos do PRISMA / Art Light Tech esteve 
a (re)descoberta de Aveiro, tendo a distribuição das 
obras seguido este princípio de ligação emocional ao 
território, uma abordagem que procurou ser também 
ampla e convidativa na aproximação ao público.

TECHDAYS
pRIMEIRO EVENTO 
COM COBERTURA 5g
O Techdays, que aconteceu de 10 a 12 de outubro, 
no Parque de Exposições, foi o primeiro evento 
em Portugal com cobertura 5G e contou com a 
demonstração de alguns protótipos, graças ao
trabalho conjunto da Altice Labs, Ericsson e a Câmara 
Municipal de Aveiro (CMA). Na 5.ª edição do evento 
participaram oradores e especialistas de renome 
nacional e internacional.
O artista visual Yasuhiro Chida, a fundadora e diretora 
creativa do Music Tech Fest, Michaela Magas, a 
responsável de Inovação e Tecnologia da cidade de 
Barcelona, Francesca Bria ou o professor adjunto da 
Universidade de Columbia, o português radicado nos 
Estados Unidos, André Corrêa d’Almeida, foram alguns 
dos principais nomes que passaram por Aveiro.
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Pelo 6.º ano consecutivo, a CMA 
apresenta o “Boas Festas em 
Aveiro”, que visa assinalar o Natal, 
a Passagem de Ano e as Festas de 
São Gonçalinho de Aveiro. O evento 
começa no dia 1 de dezembro de 
2019 e prolonga-se até ao dia 13 de 
janeiro de 2020.
A abertura do “Boas Festas em 
Aveiro” terá lugar no domingo, 
dia 1 de dezembro, com início 
pelas 17h00, no Rossio, com a 
ligação da iluminação de Natal 
na cidade, seguindo-se o Desfile 
e Concentração de Pais Natal em 
Barco Moliceiro. Pelas 18h30 terá 
lugar a inauguração da Árvore mais 
alta de Portugal.
A Câmara Municipal convida 
toda a população a participar 
nesta atividade, com a condição 
de trazerem vestido um gorro de 
Pai Natal, quer seja embarcando 
num dos moliceiros para o 
efeito disponíveis nos Cais do 
Canal Central ou fazendo o 
acompanhamento do cortejo pelas 
margens dos Canais Urbanos, até 
ao Cais da Fonte Nova. 
Nos barcos moliceiros irão 
participar, entre outras surpresas, 
elementos de grupos de Teatro, 
atores e alunos encenados por 
Cláudio Hochman.
Ainda no dia 1 terá início o “Xmas 
Club Aveiro”, como habitualmente, 
no Largo do Mercado Manuel 
Firmino. Trata-se de um projeto já 
com impacto nacional, inspirado 
nos mercados nórdicos de Natal e 
que pretende recuperar as tradições 
e a autenticidade desta época 
festiva. O “Coreto Xmas Club” será 
o meeting point dos aveirenses 
durante as semanas de Natal. 
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“Natal acontece em Aveiro”
Numa parceria com o Global Media 
Group segue-se a inauguração 
da iniciativa “ Natal acontece em 
Aveiro”, um grande evento, em 
edição na Cidade dos Canais.
Integrado no programa do “Boas 
Festas em Aveiro”, o evento que 
traz até nós toda a magia do Natal, 
decorrerá no Cais da Fonte Nova 
até 13 de janeiro, nos seguintes 
horários: nos dias úteis e domingos 
das 14h00 às 21h30 e às sextas-
feiras e sábados das 14h00 às 
23h00.
Esta ação inclui várias diversões, 
das quais podemos destacar, a 
roda gigante, a pista de gelo e o 
carrossel francês.
“Natal e Artes de Rua” é outra das 
iniciativas lúdicas que irá apresentar 
concertos deambulantes e 
animação de rua, por vários espaços 
da cidade recriando o imaginário 
festivo natalício no centro histórico 
e comercial da cidade. As ações 
decorrerão com maior impacto aos 
fins de semana e na proximidade 
do Natal nos seguintes palcos: Cais 
da Fonte Nova, Coreto do Mercado 
Manuel Firmino, Ponte (Homem 
Cristo), Praça Melo Freitas e Praça 
14 de julho.

Passagem de Ano
Este será também o tempo de 
vivermos nas ruas do Centro 
da Cidade a Passagem de Ano, 
promovida pela CMA, está previsto 
um espetáculo único de Iluminação 
e Pirotecnia junto ao Canal Central 
e ao Largo do Rossio. O Palco 
Principal com multimédia “by 
CUBOX” e a craveira de DJ’s.
Aveiro Sabores com Tradição

“Aveiro, Sabores com Tradição” 
realiza-se em janeiro. Em tempos 
de São Gonçalinho os encontros 
gastronómicos em grupo e da 
diáspora aveirense já ganharam 
tradição nos restaurantes de 
Aveiro. Os restaurantes aderentes 
são convidados a criar um menu 
atrativo de pratos típicos a oferecer 
nas suas ementas e que perpetue 
na memória os sabores da cozinha 
tradicional aveirense. 

Exposições, Teatro e Música
No sentido de reforçar a tradição 
do presépio na cultura e tradição 
portuguesa, neste período poderá 
ser visitada a exposição “Presépios 
no Natal” em vários espaços 
públicos, museus e igrejas do 
centro histórico e turístico de 
Aveiro.
“Perspetivas sobre as Festas de 
São Gonçalo em Portugal” é uma 
exposição que estará patente 
no Museu da Cidade de 14 de 
dezembro a 13 de janeiro. No dia 
14 decorrerá o “Primeiro Encontro 
Nacional de São Gonçalo/inho, o 
nosso Santo” pelas 9h30 no Edifício 
da Antiga Capitania.
Nas Igrejas decorrerão vários 
concertos musicais nos dias 5, 12, 
18 e 19 de dezembro.
No Teatro Aveirense salienta-se o 
Ballet Clássico “O Lago dos Cisnes” 
pela Russian Classical Ballet, o 
espetáculo Express Natal da Cia. 
Faltan7, o Concerto de Natal pela 
Orquestra e Coros do Conservatório 
de Música de Aveiro Calouste 
Gulbenkian e o tradicional Concerto 
Ano Novo da Orquestra Filarmonia 
das Beiras.
Para crianças e famílias terão 

lugar várias atividades de serviços 
educativos na Biblioteca Municipal 
e nos Museus de Aveiro.

São Gonçalinho
Salienta-se ainda as Festas de São 
Gonçalinho de Aveiro de 10 a 13 de 
janeiro que farão o encerramento 
do Boas Festas em Aveiro. 

E muito mais…
“Mercados de Natal” irá integrar o 
Artes no Canal nos dias 14, 15, 21 
e 22. O Mercado Manuel Firmino 
volta a acolher o “Bazar de Natal” 
de apoio solidário, de 12 a 15 de 
dezembro. Neste fim de semana 
e em simultâneo ocorrerá o Aveiro 
Xmas Beer Fest. Trata-se de 
um mercado de Natal único em 
Portugal de cerveja artesanal.
No dia 7 de dezembro, terá lugar a 
corrida “OLI São Silvestre – Cidade 
de Aveiro”, com um percurso de 
10km, e uma caminhada de 5km.

O programa completo 

pode ser consultado no site do 

Município, 

em: www.cm-aveiro.pt
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No último dia 2 de novembro, foram dados a conhecer os 
vencedores do concurso da 14.ª edição da Bienal Internacional de 
Cerâmica Artística de Aveiro, tendo sido inaugurada a exposição no 
Museu de Aveiro/ Santa Joana.

Os vencedores estiveram presentes, pelo que tiveram a oportunidade 
de apresentarem as suas obras, numa sessão que contou ainda com 
a visita à exposição principal e às restantes mostras instaladas no 
Museu de Aveiro, Morgados da Pedricosa, Claustro da Misericórdia, 
Galeria da Antiga Capitania, Museu da Cidade e por fim no Museu 
Arte Nova. 
De salientar que a 14.ª edição da Bienal assinala o seu 30.º 
aniversário e conta, a partir deste ano, com o apoio institucional 
da Academia Internacional de Cerâmica (AIC), um reconhecimento 
que confere a Aveiro o estatuto de bienal de cerâmica de referência 
mundial. 
A Bienal de Aveiro reúne todos os requisitos de um evento 
internacional desta natureza, indo, assim, ao encontro dos objetivos 
da AIC. Por conseguinte, e de acordo com as normas do AIC, os 
dois primeiros lugares da Bienal (Sara Dario, com a obra “Come 
foglie al vento” e Carlos Enxuto, com a obra “Olhar sem Ver”) foram 
selecionados automaticamente como novos elementos do AIC.
Até ao dia 30 de novembro, será ainda possível participar em várias 
iniciativas na Cidade: exposições, instalações, workshops e ateliers, 
programa para famílias, conferências, debates e visitas guiadas.

A italiana Sara Dario foi a vencedora do 1.º PRÉMIO 
com a obra “Come foglie al vento”; o 2.º PRÉMIO foi 
atribuído ao português Carlos Enxuto, com a obra 
“Olhar sem Ver”; e o 3.º PRÉMIO coube a Salih Ozel, de 
nacionalidade Turca, com o trabalho “Plates Tablets”.

XIV BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
CERÂMICA ARTÍSTICA 
DE AVEIRO
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O Congresso da Região de Aveiro realizado de 16 a 18 
de outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, 
viveu o debate de temas muito importantes para a 
gestão da Região, como a criação de uma rede de 
transporte público rodoviário intermunicipal, a gestão 
da florestal qualificada e a capacitação institucional e 
territorial da Proteção Civil.
No discurso de encerramento o Presidente do Conselho 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da CI 
Região de Aveiro, Ribau Esteves, vincou deu a certeza 
a todos, de que a CIRA vai “continuar a trabalhar, a 
estudar, a discutir e a ouvir, e também a decidir e a 
liderar o desenvolvimento da Região”.
Os trabalhos do Congresso 2019 abriram com o tema 
da mobilidade e a presença de vários especialistas na 
área a darem o seu contributo para o trabalho e reforma 
de fundo que a CIRA tem em curso nesta matéria e a 
apresentação do concurso público internacional para a 
operação de transporte.
No dia seguinte, 17 de outubro, passaram pelo Parque 
de Exposições de Aveiro, Faustino Gomes, da TIS.PT, 
José Eduardo de Matos, Secretário Executivo da CIRA, 
Francisco Ferreira, da Universidade Nova de Lisboa 
e Jorge Pinho de Sousa, docente da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto que apresentaram 
a sua perspetiva sobre os desafios e oportunidades que 
a mobilidade e o ordenamento do território nos trazem, 
nomeadamente a qualidade de vida e a possibilidade 
de criarmos uma rede de transportes capaz de chegar 
a todos os 370 mil cidadãos dos 11 municípios, na 
efetivação de uma aposta intermunicipal há muito 
defendida na Região de Aveiro.

SEGURA – Proteção civil à escala intermunicipal
O terceiro e último dia de Congresso foi o momento 
para dar a conhecer o projeto de elaboração do estudo 
para a criação do Sistema Intermunicipal de Gestão de 
Riscos Naturais e Tecnológicos da Região de Aveiro, 
SEGURA, com um investimento previsto de 800.000€, 

que tem em curso candidatura a financiamento pelo 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR).
Apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Vagos e da Comissão Distrital de Proteção Civil, 
Silvério Regalado, o SEGURA será uma plataforma 
informática e dinâmica de apoio à decisão pela 
Proteção Civil, tendo um valor base de concurso de 
580.000€.

A importância da gestão da Floresta
Com cerca de 50 por cento de todo o território 
destinado a área florestal, a CIRA chamou a debate 
os especialistas da matéria. Esteve presente Luís 
Sarabando, da Associação Florestal do Baixo Vouga, 
Tiago Oliveira, da Agência para a Gestão Integrada 
de Fogos Rurais (AGIF), Carlos Neto Pascoal, diretor 
do centro de investigação RAIZ, da empresa The 
Navigator Company e António Ribeiro, Comandante do 
CODIS de Aveiro.
A ocasião serviu para Salvador Malheiro, Vice-
Presidente da CIRA, justificar e apelar ao novo Governo 
do País que atribua a licença para a criação de uma 
central de biomassa na Região, já que a CIRA mantem 
uma proposta integrada e tem todas as condições 
para a colocar em funcionamento, articulando com 
a empresa Navigator, otimizando as condições 
existentes, com total sustentabilidade técnica e 
financeira.

Numa fase de transição política em Portugal e na 
Europa, em que aguardamos pela tomada de posso 
do novo Governo de Portugal e da nova Comissão 
Europeia, a Região de Aveiro e os seus 11 Municípios, 
tendo novamente prestado contas no Congresso 2019 
aos Cidadãos, prosseguem o seu determinado trabalho 
de execução de projetos e gestão de operações, 
para a construção de mais e melhor crescimento, 
desenvolvimento e qualidade de vida da Nossa Terra.

CONGRESSO DA REGIÃO
ASSUME APOSTAS
IMPORTANTES PARA O FUTURO
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NOVA MARCA
AVEIRO TECH CITY
A marca Aveiro Tech City foi apresentada no primeiro 
dia do Techdays 2019 (ver páginas 34 e 35). É com 
este nome que todas as iniciativas do projeto Aveiro 
STEAM City são agora comunicadas. Este projeto tem 
como objetivo fazer da cidade um município inteligente 
e sustentável, com grande parte desta transformação 
digital a assentar na tecnologia 5G, o que fará de Aveiro 
pioneira no desenvolvimento desta capacidade.
A marca Aveiro Tech City foi revelada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, 
na sessão de abertura do Techdays, onde também 
participaram o Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo 
Jorge Ferreira, o CEO da Altice Portugal, Alexandre 
Fonseca e a Embaixadora da Suécia em Portugal, 
Helena Pilsas Ahlin.

MUDAR PARA MOLICEIROS ELÉTRICOS
A eletrificação de mais de 30 moliceiros, no âmbito do 
projeto Tech City, e a instalação e postos elétricos de 
abastecimento ao longo dos canais são os projetos em 
destaque. Os pormenores desta mudança para uma 
energia limpa foram apresentados pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves numa 
viagem de barco Moliceiro com propulsão elétrica.
Neste sentido, a CMA prevê, ainda, a implementação 
de uma rede de carregamento elétrico de embarcações 
marítimo-turísticas que se deslocam no interior dos 
canais urbanos da cidade de Aveiro.

APOSTA NA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Ainda no decorrer do evento Techdays, foram dadas a 
conhecer mais novidades STEAM, ou seja, relativas às 
iniciativas que visam tornar Aveiro uma cidade inteligente. 
Desta feita, na área da formação, com o lançamento de 
duas ações: o TechCity Bootcamp e a Criatech Residences.

O Aveiro Tech City Bootcamp é uma série de três 
programas de formação para 20 pessoas de cada 
vez, com a particularidade de apontar a uma taxa de 
empregabilidade superior a 90 por cento. A realizar 
ao longo de 2020, pretende-se desenvolver ações de 
formação customizadas para dar resposta a algumas 
das necessidades já identificadas no nosso mercado 
de trabalho, em particular, nas empresas de base 
tecnológica. Na prática estamos a falar de programas 
de formação com 14 semanas de contexto formativo e 
mais 14 semanas de contexto de trabalho em empresas 
com sede em Aveiro.
O programa é dirigido a desempregados, estudantes 
a concluir o ensino secundário, estudantes do ensino 
superior, profissionais à procura de novas oportunidades 
de carreira e empregos com melhor remuneração.

A Criatech Residences é outra das apostas na área 
da formação, onde estudantes ou profissionais de 
áreas criativas (design, arte ou novas tecnologias da 
comunicação) vão colaborar com empresas de base 
tecnológica na procura de soluções e/ou produtos 
inovadores. O projeto aponta para a implementação de 
duas residências artísticas, uma em 2020 e outra em 
2021. Os resultados serão apresentados em contexto 
urbano, envolvendo a comunidade local, bem como a 
comunidade educativa.

Saiba mais em :
aveirotechcity.pt
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CMA RECEBE 
DELEGAÇÃO DA 
EMBAIXADA DOS EUA

COMITIVA CHINESA 
VISITA AVEIRO

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José 
Ribau Esteves, recebeu, em setembro passado, uma 
delegação da Embaixada dos Estados Unidos da 
América em Portugal.
No encontro estiveram presentes a Conselheira 
Económica, Stephanie Hutchison, o Conselheiro para 
Assuntos Comerciais, Rafael Patino, e a Conselheira para 
Assuntos Agrícolas, Jennifer Clever.
Nesta reunião liderada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro foram debatidos vários pontos de 
contacto e colaboração no futuro nos temas da economia, 
agricultura e tecnologia, dando como exemplos, os 
próximos eventos: Techdays 2019 e a nova Agrovouga.
Esta oportunidade poderá criar um mar de boa vontade 
em ambos os lados do Atlântico, ancorando a relação 
entre Portugal e os Estados Unidos.

MARATONA
DA EUROPA
DE VOLTA A AVEIRO
No passado dia 26 de outubro teve lugar o lançamento 
oficial da segunda edição da Maratona da Europa que 
terá lugar no dia 26 de abril de 2020 em Aveiro e Ílhavo.

Na apresentação marcaram presença dezenas de 
pessoas que quiseram, assim, ficar a saber mais sobre 
a Maratona da Europa. Destaque para as intervenções 
do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José 
Ribau Esteves, do Presidente da Câmara Municipal de 
Ílhavo, Fernando Caçóilo, do Presidente da Turismo do 
Centro de Portugal, Pedro Machado, da madrinha da 
prova, Aurora Cunha, e do Diretor Geral da GlobalSport, 
Paulo Costa.
Fora das grandes metrópoles europeias, mas numa 
Região fascinante e apaixonante, nasceu, este ano 
de 2019, um projeto de dimensão internacional, 
ambicioso, que objetiva dar um sinal ao mundo sobre 
as potencialidades dos mais diversos Territórios 
espalhados por esta nossa Europa fora.

As inscrições já se encontram abertas

www.europemarathon.pt

Participe!

O Presidente da CMA, Ribau Esteves e o Vereador 
Capão Filipe, receberam no último dia 11 de novembro, 
uma comitiva de empresários de Macau responsáveis 
pela Exposição de Cerâmica “A História Longeva do 
intercâmbio cultural luso-chinês através de Macau”, 
mostra esta que integra a 14.ª Bienal Internacional de 
Cerâmica de Aveiro.
O Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro em 
parceria com a CMA recebeu diversas obras que 
podem ser apreciadas na Galeria da Morgados da 
Pedricosa até dia 30 de novembro. 
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

04. SET

Alteração do local e caráter da Reunião de Câmara de 19 de setembro de 2019 – Deliberado, 
por unanimidade.

Processo de Descentralização - Transferência de Competências Municipais 2020 – 
Educação – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Descentralização - Transferência de Competências Municipais - Cogestão de 
Áreas protegidas 2019 e 2020 – Deliberado, por unanimidade.

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) / Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
(PERU) – Deliberado, por maioria, aprovar a ORU/PERU.
Adenda aos Contratos Interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e as Juntas de Freguesia de Aradas, Cacia, Eixo e Eirol, Esgueira, União 
das Freguesias de Glória e Vera Cruz, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Santa 
Joana e São Jacinto – 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 a IMOFÁCIL - Sociedade Imobiliária, Lda..

Realização do II Acampamento Municipal de Escuteiros “ESCUTAMA - Escuteiros Acampam 
no Município de Aveiro” - de 18 a 20 de outubro de 2019 – Deliberado, por unanimidade, 
atribuir um apoio financeiro ao Corpo Nacional de Escutas, através da Junta Regional de 
Aveiro, de 25,00 € por participante, o que considerando que se prevê 854 inscrições, se estima 
no montante máximo de 21.350,00 €, para apoio à realização do II ESCUTAMA.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 98/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 290,50 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 99/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 100/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 101/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 102/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/23/19 - “Requalificação da Rua Almirante 
Cândido dos Reis” - Aceitação de Erros e Omissões – Deliberado, por unanimidade.

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

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - “Conceção e Construção do 
Complexo de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, 
por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar 
“Arouconstroi - Engenharia e Construções, S.A.”, pelo preço contratual de 2.649.507,51€, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da ex EN-109 - 
Interseção da Rua Vale Caseiro com a travessa da Rua da Paz” - Abertura de procedimento 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da “Rotunda da ex EN-109 - 
Interseção da Rua Vale Caseiro com a travessa da Rua da Paz”.

Processo de Obras n.º 724/1979 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 8/2008 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 98/2017 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 151/2019 – Deliberado, por unanimidade.

11. SET

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta 
de Revisão do Plano Diretor Municipal.

Revisão da Carta Educativa do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar a Carta 
Educativa do Município de Aveiro.

Hasta Pública por Licitação Verbal para atribuição do Direito de Uso Privativo de 10 Cais 
de Atracação nos Canais Urbanos da Ria de Aveiro para Exercício da Atividade Marítimo-
Turística – Deliberado, por unanimidade, autorizar o Procedimento por Hasta Pública.

Hasta Pública por Licitação Verbal para atribuição do Direito de Uso Privativo do Domínio 
Público para a Exploração de Circuitos Turísticos para Transportes de Índole e Fruição 
Turística no Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, autorizar o Procedimento 
por Hasta Pública.

Hasta Pública para Alienação de Vários Imóveis no Município de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade.

19. SET

12. JUL

Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação” - Normas de Participação – Deliberado, por 
unanimidade.

Concurso “A Tua Ideia Conta” - Normas de Participação e Atribuição de Prémios – 
Deliberado, por unanimidade.

Concurso “A Techlab” - Normas de Participação e Atribuição de Prémios – Deliberado, por 
unanimidade.

Urban Innovative Actions - “Aveiro Bootcamp” - Normas de Participação – Deliberado, por 
unanimidade.

Urban Innovative Actions - “Aveiro 5G challenges” - Normas de Participação – Deliberado, 
por unanimidade.

Aveiro Steam City - “Aveiro Urban Challenges” - Normas de Participação – Deliberado, por 
unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de 
Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de 
Esgueira – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas de José 
Estevão – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Mário Sacramento – Deliberado, por unanimidade.
Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e o Agrupamento de Escolas Rio 
Novo do Príncipe – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Escola de Judo Nuno 
Delgado - Ano letivo de 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, para 
Apoio à Gestão Escolar - ano letivo 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade, aprovar as 
minutas de Protocolos de Colaboração, anexas à proposta, e consequente autorização para 
que se proceda à transferência de 80.610,00 € (oitenta mil, seiscentos e dez euros).

Protocolo de Colaboração para disponibilização de serviço de refeições aos Alunos 
a frequentar a Escola Básica de São Jacinto - ano letivo 2019/2020 – Deliberado, por 
unanimidade e consequente autorização para que se proceda à transferência de 3.801,22€ 
(três mil oitocentos e um euros e vinte e dois cêntimos) para o Centro Social Paroquial de São 
Jacinto.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
104/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
105/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
106/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
107/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
108/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
109/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €.

Atribuição de apoio económico, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 
110/2019 – Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total 
de 581,00 €. 

Procedimento por Concurso Público n.º 05/19 - Concessão de Exploração do Bar-Esplanada 
do Cais da Ribeira de Esgueira – Deliberado, por unanimidade, não adjudicar o procedimento.

 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, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/19 - “Requalificação da zona do 
Estádio Mário Duarte” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o presente 
procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar “Extraco, Construccions e 
Proxectos, S.A. Sucursal em Portugal”, pelo preço contratual de 379.145,31€ (trezentos e 
setenta e nove mil cento e quarenta e cinco euros e trinta e um cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor.

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 – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/22/19 - “Remodelação da Unidade de 
saúde de Eixo” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao 
único concorrente admitido “PEMI - Construção e Engenharia, Lda.”, pelo preço contratual de 
396.697,69 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/28/19 - “Requalificação da Área envolvente 
à Escola EB 2,3 de São Bernardo” - Abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o projeto de execução, pelo valor de 457.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor.

Processo de Obras n.º 01/2000 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 28/2008 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 81/2017 – Deliberado, por unanimidade.

03. OUT

Estabelecimento de Ensino Santa Joana - Cooperativa de Ensino e Cultura de 
Responsabilidade Limitada - Cláusula de Reversão do Imóvel – Deliberado, por unanimidade, 
intentar, imediatamente, a correspondente ação judicial destinada a acionar a cláusula 
de reversão do imóvel sito no Largo de Maia Magalhães, bem como reclamar o montante 
correspondente aos títulos de capital no processo de insolvência de pessoa coletiva n.º 
2916/19.1T8AVR.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 114/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 118/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 119/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.

Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago 
- Proposta n.º 116/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização da 
composição de um agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago e respetiva 
atualização do valor da renda apoiada para 58,84 €.

Alteração da composição de um agregado familiar residente no Novo Empreendimento 
do Caião - Proposta n.º 117/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização 
da composição de um agregado familiar, residente no Novo Empreendimento do Caião e 
respetiva atualização do valor da renda apoiada.

Autorização de permanência por período largado - Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 120/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a permanência de elementos num 
agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago, a título transitório, pelo período 
alargado de 1 ano.

Cobrança de dívida de rendas - Plano de pagamento - Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 121/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar plano de pagamento em 9 prestações 
mensais, 8 prestações no valor de 143,00 € e a última no valor de 142,95 €.

Procedimento por Concurso Público Internacional - “Requalificação do Largo do Rossio 
e Praça General Humberto Delgado em Aveiro e Concessão do Serviço Público de 
Estacionamento em Parques de Estacionamento Subterrâneos” - Projeto de execução e 
abertura de Procedimento – Deliberado, por maioria, aprovar o Projeto de Execução; autorizar 
a despesa inerente ao contrato a celebrar, no montante de 9.800.000,00 €, acrescido de IVA, 
à taxa legal em vigor.

Concessão de Exploração do Bar-Esplanada do Cais da Ribeira de Esgueira - Abertura de 
procedimento por Concurso Público – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por 
Concurso Público para a “Concessão de Exploração do Bar-Esplanada do Cais da Ribeira de 
Esgueira.
Aquisição de Terrenos destinados à implantação do Complexo do Estádio Municipal 
de Aveiro - Revogação da deliberação de 12 de setembro de 2013 – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público - “Beneficiação do Pavimento na Ex-EN109” - 
Prorrogação do prazo de execução da empreitada – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, datado de 6 de setembro de 2019.

04 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2019



Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da ex-EN 109 - Interseção 
da Rua Vale Caseiro com a travessia da Rua da Paz Cacia” - Retificação do mapa de 
quantidades – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 
27 de setembro de 2019.

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 de 
prazo – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 26 de 
setembro de 2019.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/19 - “Reperfilamento da Travessa 
Nossa Senhora da Saúde - São Bernardo” - Trabalhos Complementares – Deliberado, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 25 de setembro de 2019.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/19 - “Requalificação da Avenida Dr. 
Lourenço Peixinho” - Projeto de execução e abertura de Procedimento – Deliberado, por 
maioria, aprovar o projeto de execução; abrir procedimento por concurso público, pelo valor de 
4.502.000,00€ €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - Reabilitação do Edifício Fernando 
Távora - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Sr. Presidente, datado de 19 de setembro de 2019.

17. OUT

CreArt 2 | Rede de Cidades para a Criação Artística – Deliberado, por unanimidade, conceder 
apoio à deslocação e estada, no valor de 1.000€ cada.

Concurso Aveiro Jovem Criador 2019 - Regulamento – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Regulamento.

Protocolo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, para 
o apoio Socioeducativo a Alunos do 1.º CEB - ano letivo 2019/2020 – Deliberado, por 
unanimidade e consequente autorização para que se proceda à transferência de 21.924,00 € 
(vinte e um mil novecentos e vinte e quatro euros).

Protocolo de Cooperação entre o Município de Aveiro e a Associação Académica da 
Universidade de Aveiro (ano letivo de 2019/20) – Deliberado, por unanimidade Protocolo de 
Colaboração e Cedência de instalações desportivas da Escola Básica de Santiago.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 123/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 125/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 126/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.

Transferência de agregado familiar - Urbanização de Santiago - Proposta n.º 127/2019 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência de um agregado familiar de uma 
habitação sita na Urbanização de Santiago para a mesma Urbanização.

Hasta Pública por Licitação Verbal para atribuição do Direito de Uso Privativo do Domínio 
Público para a Exploração de Circuitos Turísticos para Transportes de Índole e Fruição 
Turística no Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 9 de outubro de 2019.

Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 21, do Loteamento de Mamodeiro – Deliberado, 
por unanimidade, extinguir a cláusula de reversão referente ao imóvel, sito em Mamodeiro.
Aquisição de Terrenos para implementação de prolongamento da Rua Eng.º Basílio Tavares 
Lebre, em Verdemilho, Freguesia de Aradas - Aditamento à informação n.º 20/DCP-P/03-2019 
– Deliberado, por unanimidade.

Concessão da Exploração do Café-Esplanada do Jardim do Lago da Fonte Nova, Aveiro” 
- Prorrogação do prazo de entrega dos documentos de habilitação/Cessão da posição 
contratual – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/23/19 - “Requalificação da Rua Almirante 
Cândido dos Reis” - Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 9 de outubro de 2019.

Procedimento por Consulta prévia n.º OM/Cpr/08/19 - “Reforço na sinalização de estradas 
em Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 4 de outubro de 2019.

Procedimento por Concurso Público n.º PS/CP/05/19 - Elaboração de Projetos de Apoio 
à Intervenção Urbanística - Área de Atividades Económicas Aveiro Norte – Adjudicação – 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 9 de outubro 
de 2019.

Concurso Público OM/CP/31/19 - “Parque Aventura de Esgueira” - Abertura de 
Procedimento – Deliberado, por maioria, autorizar a abertura de procedimento por concurso 
público pelo valor de 440.591,21 € acrescido de IVA.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/15/17 - “Requalificação de Edifícios de 
Habitação Social no Bairro de Santiago” - Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada 
– Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de outubro 
de 2019.

Processo de Obras n.º 753/1955 - Arrendamento e Administração de propriedades, Lda. – 
Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 187/1960 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 106/1961 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 99/1963 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 35/1970 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 457/1972 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 722/1980 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 627/1982 – Deliberado, por unanimidade, condicionado à entrada em 
vigor do PDM.

Processo de Obras n.º 317/1999 – Deliberado, por unanimidade, a intenção de declarar a 
caducidade do alvará de loteamento.

Processo de Obras n.º 684/1999 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da 
suspensão do procedimento.

Processo de Obras n.º 394/1997 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da 
suspensão do procedimento.

Processo de Obras n.º 3/2001 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da suspensão 
do procedimento.

Processo de Obras n.º 4/2003 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da suspensão 
do procedimento e deferir.

Processo de Obras n.º 346/2006 - APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.

Processo de Obras n.º 263/2010 - Indasa - Indústria de Abrasivos, SA – Deliberado, por 
unanimidade, o levantamento da suspensão do procedimento e aprovar o pedido.

Processo de Obras n.º 155/2018 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da 
suspensão do procedimento e aprovar o pedido.

Processo de Obras n.º 30/2019 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da suspensão 
do procedimento.

Processo de Obras n.º 79/2019 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da suspensão 
do procedimento.

Processo de Obras n.º 147/2019 - Civilria, SA – Deliberado, por unanimidade, o levantamento 
da suspensão do procedimento e indeferir.

Processo de Obras n.º 171/2019 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da 

suspensão do procedimento e aprovar o pedido.

Processo de Obras n.º 174/2019 – Deliberado, por unanimidade, o levantamento da 
suspensão do procedimento e emitir informação prévia desfavorável. 

Processo de Obras n.º 211/2001 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do 
Contrato de Urbanização e os projetos das obras de urbanização necessários à concretização 
da solução urbanística.

31. OUT

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 – Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de 2020 
e a sua submissão à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Imposto Municipal sobre Imóveis - 2020 – Deliberado, por maioria, fixar a taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), para vigorar no Município em 2020, em 0,40%; aprovar uma 
redução do imposto a pagar em 2020, atendendo ao número de dependentes que, nos termos 
do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar.

Participação Variável no IRS – 2020 – Deliberado, por maioria, aprovar uma participação 
variável de 5 % no IRS para vigorar no ano de 2020.

Derrama – 2020 – Deliberado, por maioria, aprovar uma derrama, para cobrança no ano de 
2020, no valor de 1,5%.

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) – 2020 – Deliberado, por maioria, aprovar 
a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para cobrança no ano de 2020, 
em 0,25%.

Tarifa de Resíduos Urbanos e Tabela de Preços dos serviços auxiliares 2020 – Deliberado, 
por maioria, aprovar, para o próximo ciclo tarifário, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, 
manter o tarifário de RU (componente fixa e componente variável), face aos preços praticados 
em 2019.

Contrato para a Execução da Empreitada de “Requalificação da Zona do Estádio Mário 
Duarte” – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 16 
de outubro de 2019.

Circuito dos Canais de Aveiro - Dia do Mar 2019 - Prova de Canoagem promovida pelo 
Sporting Clube de Aveiro - Licença Especial de Ruído  – Deliberado, por unanimidade, 
considerar a realização do Circuito dos Canais de Aveiro - Dia do Mar 2019, no dia 10 de 
novembro, como um evento excecional, de relevância municipal.

2.ª Revisão Orçamental 2019 – Deliberado, por unanimidade
.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 130/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 290,50 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 132/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 133/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.
Cobrança de dívida de rendas - Plano de pagamento - Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 129/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar um plano de pagamento em 6 
prestações mensais, no valor de 61,42 €.
Atualização da composição de um agregado familiar - Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 131/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização da composição de um 
agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago e respetiva atualização do valor da 
renda apoiada para 51,54€.
Atualização da composição de um agregado familiar - Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 134/2019 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a atualização da composição de um 
agregado familiar, residente na Urbanização de Santiago e respetiva atualização do valor da 
renda apoiada para 21,79€.
Mudança de titularidade do contrato de arrendamento apoiado - Urbanização de Mataduços 
- Proposta n.º 135/2019 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a transmissão da titularidade 
do contrato de arrendamento apoiado da habitação, sita na Urbanização de Mataduços e 
autorizar a alteração da composição do agregado familiar, bem como a atualização da renda 
apoiada para 264,80€.

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, retificar a deliberação da Câmara Municipal de 13 de junho de 2019.

Procedimento por concurso Público n.º OM/CP/10/19 - “Beneficiação do Pavimento na 
Ex-EN 109” - Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente, datado de 19 de setembro de 2019.

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, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 22 de julho de 2019.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/23/19 - “Rotunda Ex-EN 109 - Quinta 
do Simão junto ao “Solar das Estátuas” - Abertura de Procedimento  – Deliberado, por 
unanimidade, abrir procedimento por concurso público pelo valor de 425.248,16 €, acrescido 
de IVA, à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/33/19 - “Qualificação da Rua João 
Francisco do Casal - Esgueira - Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade, 
abrir procedimento por concurso público pelo valor de 654.000,00€, acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor

Procedimento por Concurso Público n.º PS/CP/07/19 - “Prestação de Serviços de 
Elaboração do Projeto de Qualificação do Bairro da Beira-Mar” - Adjudicação – Deliberado, 
por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente admitido em primeiro lugar “MPT 
- Mobilidade e Planeamento do Território, Lda.”, pelo preço contratual de 88.995,00 € (oitenta e 
oito mil novecentos e noventa e cinco euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Requalificação da Antiga Estação 
da CP, em Aveiro” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente, datado de 10/09/2019.

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) / Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da 
Cidade de Aveiro (PERU) – Deliberado, por maioria, aprovar a ORU / PERU.

Processo de Obras n.º 18/1955 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e indeferir o pedido.
Processo de Obras n.º 1111/1957 - Dias Úteis, Lda. – Deliberado, por unanimidade, levantar 
a suspensão do procedimento e indeferir o pedido.
Processo de Obras n.º 243/1960 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 584/1960 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento.
Processo de Obras n.º 200/1966 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 228/1976 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 184/1983 – Deliberado, por unanimidade, levantar suspensão do 
procedimento e indeferir o pedido.
Processo de Obras n.º 408/1983 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 723/1989 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento.
Processo de Obras n.º 127/1990 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e indeferir o pedido.
Processo de Obras n.º 166/2013 - Maia & Martinho - Investimentos, Lda. – Deliberado, por 
unanimidade, levantar a suspensão do procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 163/2015 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a receção provisória 
das obras de urbanização e a redução da caução para o valor de 2.917,83 €.
Processo de Obras n.º 113/2017 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 139/2018 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 166/2018 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 81/2019 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento e aprovar o pedido.
Processo de Obras n.º 175/2019 – Deliberado, por unanimidade, levantar a suspensão do 
procedimento.
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