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   Caros(as) Munícipes
 
 A edição de março de 2020 do Boletim Informativo da Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA), é emitido num momento cheio de contradições e incertezas, de trabalho e de 
reservas, num momento de Luta Contra a Pandemia do Coronavírus / Covid-19. 
A CMA prossegue o seu trabalho gerindo a sua insubstituível função de serviço público 

a Todos os Cidadãos, desenvolvendo parcerias com todas as Entidades públicas e privadas nesta Luta 
nova e dura, com especial atenção para os Profissionais da Saúde que estão na linha da frente, sendo 
que o contributo de cada um de nós, é de enorme importância para ganharmos a Luta pela Vida, contra o 
Coronavírus.
 Partilhamos consigo as muitas ações e realizações dos últimos meses, retirando propostas de programa 
como o da Feira de Março, cancelada por força das circunstâncias que vivemos, e colocando várias 
páginas dedicadas ao Combate ao Coronavírus, que tem de receber a nossa máxima atenção, boa gestão 
individual e coletiva e toda a força de que sejamos capazes.
 O Covid-19 já está a ter um forte impacto na nossa vida, terá ainda mais impactos negativos, alguns dos 
quais ainda não somos capazes de prever, mas estamos atentos e agiremos a cada momento de forma 
proporcional às necessidades da nossa comunidade Aveirense, para ganharmos esta Luta e voltarmos à 
Boa Vida Normal, bem e o mais rápido que seja possível, sempre numa determinada operação de união e 
solidariedade.
 No trabalho da CMA queremos destacar a aposta na Comunidade Educativa, na sua capacitação para 
as novas tecnologias, para as competências STEAM, para aumentar o conhecimento e as aptidões das 
nossas Crianças e Jovens para as ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática, usando os Tech 
Labs como uma das ferramentas desta nova tarefa.
 Instalámos já Tech Labs em todas as Escolas de 1º Ciclo e nas Escolas Secundárias, sendo que durante 
o próximo ano letivo 2020/2021 vamos instalar Tech Labs nas Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo, e 
estamos a desenvolver trabalho de formação de Professores para podermos rentabilizar ao máximo este 
investimento.
 A execução de projetos, concursos e obras da CMA têm vindo a ter o seu desenvolvimento a bom e 
intenso ritmo, com muitas realizações que se podem constatar por todo o Município, como damos nota 
neste Boletim.
 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 Março de 2020.     
 Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
 E Atenção e Força na Luta Contra o Coronavírus / Covid-19.
 Estamos Juntos, também nesse Combate.
 Bem Haja.

EDITORIAL

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro



NAS ESCOLAS
Alunos do 1.º CEB com laboratórios tecnológico em sala de aula

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) celebrou a instalação de 
Tech Labs nas 31 escolas do ensino básico do Município, com 
uma ação de inauguração realizada em fevereiro, na Escola EB 1 
de Sarrazola, em Cacia.
Uma iniciativa no âmbito do Aveiro Tech City, com um 
investimento global em equipamentos e formação de 325.000€.
A ação é parte integrante de uma estratégia integrada da CMA, 
que tem como objetivo estruturante a promoção do interesse 
e do domínio de competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa em 
todos os níveis de ensino. O programa de Educação surge 
como uma abordagem moderna e interdisciplinar à inovação e 
investigação, como uma metodologia de ensino que cruza várias 
áreas do saber, com o objetivo de preparar os alunos para um 
futuro alicerçado nestas competências.

O que é um Tech Lab?
A implementação apresenta uma forte componente dedicada ao 
ensino experimental, que pretende promover, de forma criativa, 
o gosto pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. 
Através dos Tech Labs os alunos têm agora, na sua Escola, 
acesso a espaços de experimentação que lhes permitem o 
contacto com materiais, que vão desde kits de eletrónica, kits 
de robótica, equipamentos informáticos, maquinaria diversa 
a impressoras 3D. As ferramentas e kits que fazem parte de 
um Tech Lab permitem explorar inúmeras possibilidades de 
atividades, como por exemplo, explorar associações em série e 
em paralelo, experimentar propriedades elétricas de diferentes 
materiais.
Os alunos têm, agora, acesso na sua Escola aos recursos 
necessários para a prática e aquisição de novas competências, 
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e em paralelo, experimentar propriedades elétricas de diferentes 
materiais.
Os alunos têm, agora, acesso na sua Escola aos recursos 
necessários para a prática e aquisição de novas competências, 
para a consolidação do pensamento crítico, promoção da 
autoaprendizagem, o trabalho colaborativo e a resolução de 
problemas.
Os docentes assumem neste processo um papel fundamental, 
enquanto agentes de mudança, na transmissão de conhecimento 
aos alunos, destinatários finais da ação, criando novas 
competências através de metodologias educativas inovadoras. 
O acompanhamento aos docentes é conduzido através de um 
programa de formação específico para a obtenção de habilitações 
necessárias à implementação deste projeto. 
O Ensino Secundário recebeu o equipamento no ano letivo 
transato (2018/2019), e tem presente o desenvolvimento e 
formação durante o atual ano letivo (2019/2020). Para o 2.º e 3.º 
Ciclo do Ensino Básico a instalação destes equipamentos está 
prevista para o próximo ano letivo de 2020/2021, nas sete escolas 
do Município de Aveiro.

10594
alunos
envolvidos

190
docentes
envolvidos

42
escolas

AS GRANDES INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

SURGEM QUANDO DIFERENTES ÁREAS DO SABER 

SE CRUZAM. SAIBA COMO ESTAS AÇÕES IRÃO 

PREPARAR AS NOVAS GERAÇÕES, PROFESSORES 

E EDUCADORES PARA O FUTURO.

Esta ação, além de apresentar uma cobertura integral de 
todos os estabelecimentos de ensino do Município de 
Aveiro, prevê também a implementação de Tech Labs em 
Edifícios Municipais de Serviços Educativos. 

O projeto Aveiro STEAM City é cofinanciado pelo Fundo de 
Desenvolvimento Regional – FEDER, através do programa 
Urban Innovative Actions. O seu investimento global é de 
6.115.915€ com o apoio FEDER 4.892.732€.

Saiba mais em : aveirotechcity.pt
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APOIO MUNICIPAL
ÀS ASSOCIAÇÕES
Além de todo o trabalho de cooperação que temos 
realizado ao nível do apoio logístico, da isenção 
de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, 
transportes e materiais, entre outros, a CMA prossegue 
a sua estratégia de ação política lançada no ano 
letivo de 2016/2017, com a criação de um Programa 
Municipal de Apoio às Associações (PMAA), visando 
apoiar financeiramente a atividade e os investimentos 
das Associações do Município de Aveiro.

 Associações Culturais e Sociais
Os novos contratos-programa para o ano de 2019 
com as associações de domínio Cultural e Social, bem 
como os protocolos de cooperação financeira para o 
investimento e ações pontuais, traduziram-se num valor 
total adicional de 15.800€, com quatro Associações do 
Município.
A CMA decidiu ainda aprovar a Adenda ao Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado 
com o Clube dos Galitos, concedendo um apoio 
financeiro para aquisição de uma embarcação 
destinada ao desenvolvimento desportivo dos atletas 
de formação na modalidade de Remo, no montante 
de 11.000€; atribuir um apoio à atividade regular do 
Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas no valor de 
2.000€; apoiar pontualmente a AMPO – Associação 
Musical Pró-Organo em 1.300€ e realizar um apoio ao 
investimento ao Grupo Cultural e Recreativo da Taipa 
no valor de 1.500€.
Em sentido contrário, a CMA decidiu indeferir o apoio 
às candidaturas apresentadas pela Fundação Graça 
Gonçalves – Lugar dos Afetos, ASPEA – Associação 
Portuguesa de Educação Ambiental e pela Associação 
de Amigos da Pateira do Carregal.
No caso do Lugar dos Afetos e apesar do 
reconhecimento de grande valia educativa e cultural 
do projeto, persistiram dúvidas relativamente à 
qualificação jurídica da entidade e do destino a dar ao 
equipamento, uma vez que se trata de uma instituição 
não-governamental sem fins lucrativos, mas que na 
memória descritiva apresentada com a candidatura 

refere também que se trata de uma instituição de 
animação turística, o que obriga a um aprofundamento 
do conhecimento das diversas valências da referida 
Fundação, de forma a enquadrar com rigor a 
elegibilidade da mesma no âmbito do PMAA.
Relativamente à decisão da CMA de não apoiar a 
ASPEA, a mesma tem por base o facto de a associação 
ter apresentado uma candidatura assente no 
desenvolvimento de atividades na Quinta Ecológica da 
Moita, espaço que se encontra neste momento ilegal 
e que inviabiliza o apoio da CMA à realização de ações 
neste espaço.
No que à Associação de Amigos do Parque da Pateira 
do Carregal diz respeito, a decisão de não apoio 
tomada está alicerçada no facto de se considerar mais 
adequado o estudo de um Protocolo tripartido entre a 
CMA, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora 
de Fátima e Nariz e a própria Associação, que defina 
as obrigações das partes, tendo em vista a contínua 
e melhorada manutenção e valorização do Parque da 
Pateira do Carregal.

Associações Desportivas
Quanto aos apoios financeiros da CMA às Associações 
Desportivas e de Pais, para as suas atividades regulares 
e/ou pontuais, assim como para investimentos de 
2020, a CMA aprovou as minutas dos contratos-
programa para o ano letivo 2019/2020, e os contratos-
programa de desenvolvimento desportivo para a época 
2019/2020, representando um investimento global da 
CMA de 842.600€.

SALDO CÂMARA 
MUNICIPAL PARA 2020
Aprovada a integração do saldo do exercício de 2019 
no Orçamento de 2020, no valor de 56 milhões de euros 
(M€), vai permitir a sua utilização formal na gestão da 
CMA, dado que toda a verba em causa tem o seu uso 
definido no Plano e Orçamento da CMA 2020, ao nível 
das despesas correntes e em especial ao nível das 
despesas de capital / investimento, dando cumprimento 
e seguimento às opções políticas e de gestão, e a 
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Na gestão da CMA a área da Habitação Social é uma 
prioridade política importante, que assumimos com 
uma abordagem total e integrada nas suas várias 
dimensões com ações e programas que aumentam o 
seu nível de integração social e de qualidade de vida.
Dentro desta linha estratégica, a CMA entregou mais 24 
habitações sociais no Bairro de Santiago (19), no Bairro 
do Caião (2) e na Urbanização de Cacia (3) atribuídas 
por concurso público, em sessão pública de assinatura 
dos contratos e entrega das chaves, realizada na tarde 
do dia 13 de novembro de 2019, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho.
Este grupo de 24 fogos é resultado de uma nova 
empreitada de qualificação de apartamentos, que 
representa um investimento da CMA superior a 
200.000€, com intervenções ao nível dos revestimentos 
das paredes, tetos e pavimentos, janelas e portas, redes 
de esgotos e eletricidade e rede de distribuição de água, 
conferindo condições de habitabilidade a fogos que 
tinham perdido essas capacidades.

PROTOCOLO
PARA AMPLIAÇÃO
DO HOSPITAL INFANTE
D. PEDRO

A CMA, o Centro Hospital do Baixo Vouga (CHBV) e a 
Universidade de Aveiro (UA) assinaram um Protocolo 
para a cooperação tripartida na elaboração do 
programa funcional da ampliação do Hospital Infante D. 
Pedro com o edifício do Centro Ambulatório e do Centro 
Académico Clínico, assim como da requalificação do 
edificado existente e do respetivo Plano Diretor.
O valor associado à elaboração do Programa Funcional 
é de 81.511€ e é suportado pelo CHBV em 60 por 
cento, pela UA em 25 por cento e pela CMA em 15 
por cento, sendo desenvolvido pela empresa SUCH – 
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, de acordo 
com o documento resultante da estreita articulação e 
cooperação, entre o CHBV, a UA e a CMA.

Investimento e Cooperação
Importa recordar que a CMA deu um contributo 
importante para a ampliação do Hospital, com 
a recompra dos terrenos e com a obra para a 
requalificação da zona do antigo Estádio Mário Duarte 
(que inclui a sua demolição e limpeza do terreno) 
já adjudicada à empresa Extraco, Construccions e 
Proxectos, S.A. (Sucursal em Portugal) pelo preço de 
379.145,31€.
Este protocolo dá também cumprimento ao 
memorando “Mais Conhecimento Melhor Saúde em 
Aveiro”, assinado em outubro de 2016, entre a UA, a 
CMA e o CHBV, assim como com a Universidade Nova 
de Lisboa e a Administração Regional de Saúde do 
Centro.
O CHBV, a UA e a CMA têm vindo a trabalhar de forma 
empenhada e intensa, com o devido envolvimento 
do Governo de Portugal, da Autoridade de Gestão 
do Programa Operacional da Região Centro e da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, tendo 
em vista a ampliação e qualificação do Hospital Infante 
D. Pedro.

compromissos já assumidos e em desenvolvimento.
O valor desse saldo resulta essencialmente da boa 
execução das receitas municipais e da gestão rigorosa 
e preventiva (nomeadamente garantindo a capacidade 
financeira para gerir bem os anos de 2017, 2018 e 2019, 
e o arranque da execução do Programa de Ajustamento 
Municipal) que vem sendo levada a cabo desde o final 
do ano de 2013, e que permitiu recolher ganhos vários, 
destacando-se ao nível da credibilidade da CMA e da 
sustentabilidade nas suas contas, e que permite garantir 
os fundos disponíveis para os muitos investimentos 
da CMA em desenvolvimento, com risco zero de 
incumprimento por parte da Câmara Municipal.

ENTREGA
DE MAIS 24 
HABITAÇÕES SOCIAIS
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CÂMARA TRANSFERE
2 M€ PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

Dando seguimento à boa prática que a 
CMA vem executando há três anos, foram 
protocolados os Contratos Interadministrativos 
de Delegação de Competências entre a CMA e 
cada uma das dez Juntas de Freguesia para o 
ano de 2020, reportando-se os seus efeitos a 1 
de janeiro de 2020.
Para o exercício das competências previstas 
nestes Contratos, a CMA vai transferir para as 
Juntas de Freguesia uma verba total de 
2 milhões de euros (M€).
A avaliação da execução dos Contratos 
de Delegação de Competências será feita 
mediante a apresentação pela Junta de 
Freguesia de relatórios mensais de execução 
a entregar à Câmara Municipal até ao dia 8 de 
cada mês.
Para as áreas das despesas correntes vão 
ser investidos 1.212.350€, nas seguintes 
tipologias: Limpeza de valas e valetas, 
Manutenção de jardins e espaços verdes; 
Limpeza de bermas, passeios e pequenas 
reparações/construção de passeios; 
Qualificação de caminhos rurais.
Para a área das despesas de capital/
investimentos, vão ser investidos 887.650€ na 
Manutenção de parques infantis; Manutenção/
colocação de placas toponímicas; Fontes, 
fontanários e tanques; Manutenção de 
polidesportivos e várias e diversas operações 
definidas.

FREGUESIA DE ARADAS | 189.760€ valor global

Destaque:

> Armazém da Junta de Freguesia de Aradas [62.500€]

FREGUESIA DE CACIA | 267.550,96€ valor global

Destaques:

> Requalificação da Casa Conselheiro Nunes da Silva, em 

Cacia (em continuidade da cooperação estabelecida nos anos de 2017 

a 2019) [60.000€]

> Polidesportivo da Quintã do Loureiro, Cacia (em continuidade 

da cooperação estabelecida no ano de 2019) [17.500€]

> Reconstrução e construção de caminhos interiores e muros 
no Cemitério de Cacia [25.581€]

FREGUESIA DE EIXO E EIROL | 209.440€ valor global
Destaques:
> Ampliação do Cemitério de Eixo [70.000€]
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FREGUESIA DE ESGUEIRA | 257.708,95€ valor global

Destaques:

> Construção da Capela Mortuária de Esgueira (em 

continuidade da cooperação estabelecida no ano de 2019) 
[49.219€]

> Polidesportivo da Bela Vista, Esgueira [17.500€]

> Parque Infantil de Taboeira [15.000€]

FREGUESIA DA GLÓRIA E VERA CRUZ | 127.010€ valor global

Destaques:

> Execução de enrocamento da Ribeira de Vilar [11.270€]

> Requalificação do Polidesportivo de Vilar [17.500€]

FREGUESIA DE SANTA JOANA | 256.200€ valor global
Destaques:
> Armazém da Junta de Freguesia de Santa Joana (em 

continuidade da cooperação estabelecida no ano de 2019)  [85.000€]

> Parque Infantil e Geriátrico de Santa Joana  [30.000€]

> Adaptação de parte do Edifício da Junta de Freguesia a 
Biblioteca, em Santa Joana  [10.000€]

FREGUESIA DE OLIVEIRINHA | 189.530€ valor global

Destaques:

> Nova Casa Mortuária no Cemitério de Oliveirinha [30.000€]

> Construção do Armazém da Junta de Freguesia [50.000€]

> Parque Infantil das Quintãs [20.000€]

FREGUESIA DE SÃO BERNARDO | 142.573,83€ valor global
Destaques:
> Execução do Parque da Quinta do Peixinho, em São Bernardo 
(em continuidade da cooperação estabelecida no ano de 2019)  
[19.960€]

> Requalificação da Fonte dos Amores, em São Bernardo  
[21.274€]

FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E 
NARIZ | 325.866,26€ valor global

Destaques:

> Requalificação do parque de merendas de Mamodeiro (em 

continuidade da cooperação estabelecida nos anos de 2017 a 2019) 
[20.000€]

> Construção de parque de estacionamento junto ao cemitério 
do Viso, Mamodeiro [15.000€]

> Requalificação do Polidesportivo de Nariz [17.500€]

> Qualificação do Largo das Festas de Requeixo [28.446€]
> Construção do Salão de eventos de Nariz [40.000€]

> Requalificação do Polidesportivo de Nossa Senhora de 
Fátima [17.500€]

FREGUESIA DE SÃO JACINTO | 134.360€ valor global

> Projeto do Complexo Desportivo de São Jacinto (em 

continuidade da cooperação estabelecida nos anos 2017 a 2019) 
[2.500€]

> Capela Mortuária [30.000€]

> Circuito de Manutenção de São Jacinto [20.000€]
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ALTERAÇÕES 
AO ESTACIONAMENTO 
TARIFADO

Foram aprovadas pela CMA novas alterações ao 
Estacionamento Tarifado da Cidade de Aveiro para 
o ano de 2020, tendo em conta o desenvolvimento 
urbano da Cidade.
A principal novidade é a opção de inclusão do Bairro da 
Misericórdia na Zona B6, com o estacionamento nos 
arruamentos do Bairro a ser exclusivo para residentes, 
o que garante que neste pequeno núcleo urbano fique 
salvaguardado o pagamento de quem ali habita.
De acordo com a estratégia implementada desde 
2015, o zonamento das áreas de parqueamento, 
Zona A (central), Zona B (periférica), PLD (Parques 
de Longa Duração) e Zona AM (Moradores) têm sido 
fundamentais para disciplinar e regular a utilização do 
automóvel na cidade.
Nesta linha o Cartão de Residente e Morador, o 
cartão avençado para a Zona A (55,00€/ano), Zona B 
(30,00€/ano) e PLD’s (20,00€/ano), são opções que os 
utilizadores têm à sua disposição, para de acordo com 
o seu interesse puderem utilizar.
O Plano de Estacionamento é uma das peças 
fundamentais na gestão da mobilidade da Cidade de 
Aveiro.

AJUSTES AO 
TRANSPORTE PÚBLICO 
RODOVIÁRIO E FLUVIAL
No âmbito do trabalho de cooperação entre a CMA e 
a Transdev/ETAC/Aveirobus no sentido de ajustar a 
oferta de acordo com a procura, conforto, segurança 
e melhor interesse dos utilizadores, a CMA aprovou 
alterações ao percurso da “Linha 11” e da “Linha 13”.
No caso da “Linha 11” o percurso passou a iniciar e 
a terminar no Terminal Rodoviário de Aveiro, sendo 
que ao domingo as carreiras passaram a servir a zona 
do Crasto. Esta decisão prende-se com o facto de se 
verificar ao longo de 2019 um positivo aumento no 
número de pedidos a esta zona residencial estudantil.
No que respeita à “Linha 13”, que faz a ligação 
rodoviária ao Forte Barra, a Câmara Municipal decidiu 
redefinir o início da carreira para o interior do Terminal 
Rodoviário com o objetivo de uniformizar o local de 
partida deste percurso. Para a “Linha 13”, o Executivo 
decidiu ainda que o bilhete de ida e volta Aveiro – São 
Jacinto deixará de ter limitação de tempo – atualmente 
o título é apenas válido até ao final do dia seguinte da 
primeira utilização.
As alterações propostas têm em conta o aumento 
quilométrico validado pelo Tribunal de Contas e 
entraram em vigor no dia 01 de janeiro de 2020.
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DESMANTELAMENTO 
DE VEÍCULOS 
ABANDONADOS
No âmbito do serviço de recolha, depósito e tratamento 
de veículos abandonados nas várias vias públicas 
do Município de Aveiro, a CMA decidiu desmantelar 
23 viaturas em fim de vida, que foram recentemente 
recolhidas do espaço público.
A remoção destes veículos da via pública respeita o 
conceito de prioridade, quer pela sua localização ou 
avançado estado de degradação, como pelo local onde 
se encontram, contribuindo para a má organização do 
espaço público envolvente, a que adicionamos sempre 
a reiterada e prioritária preocupação ambiental.
Dos 23 veículos recolhidos, apenas cinco foram doados 
pelos seus proprietários ao Município, sendo que os 
restantes 18, de acordo com a lei, foram considerados 
abandonados, decorrido o prazo de 45 dias sem que os 
seus titulares os tenham reclamado.

ADJUDICADO 
CONCURSO PÚBLICO DA 
“BUGA 2”
A CMA avançou com a adjudicação do concurso 
público internacional para a criação do novo sistema 
público de bicicletas partilhas na Cidade de Aveiro – 
que agora denominamos de “BUGA 2”, ao agrupamento 
concorrente constituído pela MEO, Soltráfego e 
Lightmobie, pelo valor de 584.450€.
As empresas irão garantir o fornecimento de novas 
204 bicicletas, a instalação de 20 estações com 308 
docas / lugares para bicicletas, assim como o sistema 
integrado e inteligente de gestão dos veículos de 
mobilidade suave, sendo a sua utilização paga.
Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade de Aveiro / PEDUCA, a “BUGA 2” 
assume um papel muito importante, como parte do 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Aveiro 
(PMUSA), complementando as BUGAS existentes 
(que se vão manter em jeito de memorial ativo e de 
uso gratuito) e sendo parte do sistema que integra 
os transportes públicos rodoviários e marítimos 
(concessão da CMA à ETAC/Aveirobus), o Terminal 
Rodoviário de Aveiro, a rede de ciclovias e circuitos 
pedonais, além da oferta Ferroviária, de Táxis e de 
circuitos turísticos terrestres e marítimos, com a devida 
integração nas operações de qualificação urbana com 
sustentabilidade ao nível da mobilidade e da qualidade 
ambiental e socialmente equilibrada. 
Com a ativação da “BUGA 2” será lançada uma ação de 
promoção da utilização da bicicleta privada (“BUGA 3”), 
por forma a que seja crescente a utilização da bicicleta 
nos circuitos casa / trabalho no Município de Aveiro.



[12] boletim municipal aveiro

O Desporto é uma área estratégica muito importante 
na governação da CMA no presente mandato, cabendo 
uma referência especial ao PMAA – Programa 
Municipal de Apoio às Associações, às obras que 
vamos realizar no Complexo Desportivo de Aveiro 
(Pavilhão e Piscina), à construção dos Campos de 
Treino e do novo Pavilhão junto ao EMA, assim como 
o investimento noutras infraestruturas da CMA e 
das Associações, e à realização de vários eventos 
desportivos.

CONSTRUÇÃO DOS CAMPOS 
DE TREINO DO EMA
Encontra-se neste momento em elaboração o projeto 
para a construção do Complexo de Campos de Futebol 
do Estádio Municipal de Aveiro / Mário Duarte (EMA), 
depois do Tribunal de Contas ter visado o contrato 
entre a CMA e a empresa Arouconstroi – Engenharia e 
Construções, no valor de 2.649.507,51€ .
O planeamento da operação prevê que o projeto esteja 
concluído dentro de um mês, ao que se seguirão 
cinco meses e meio de empreitada, perspetivando-se 
que na fase inicial da época desportiva 2020/2021 
a construção esteja pronta, permitindo a entrega à 
gestão do Sport Club Beira-Mar (SCBM), que procederá 
à instalação da sua Academia de Formação, no âmbito 
de um protocolo de gestão CMA e o SCBM.
Este é um importante investimento a realizar na área 
envolvente do EMA que significa o concretizar da 
aposta de desenvolvimento e de dinamização desta 
zona de equipamentos desportivos do Município de 
Aveiro.

Demolição do antigo Estádio Mário Duarte
Ao mesmo tempo estão em desenvolvimento as 
reuniões de trabalho com o empreiteiro (Extraco, 
Construccions e Proxectos, S.A.) que vai proceder 
à demolição do antigo Estádio Mário Duarte, 
perspetivando-se a sua execução logo após o final da 
época desportiva 2019/2020.(ver página 7).

NOVO PAVILHÃO 
MUNICIPAL JUNTO
AO ESTÁDIO
A CMA abriu um concurso público internacional para 
a elaboração do projeto de execução de um novo 
Pavilhão Municipal com quatro campos, a construir nas 
imediações do EMA, com o valor base de 240.000€.
Num momento em que o Município apenas possui um 
Pavilhão Municipal (que deriva de um acordo de 2019 
entre a CMA o IPDJ e a DGTF, para a cedência desse 
Pavilhão e de uma Piscina, por um período de 20 anos, 
que se encontram em fase de elaboração de projeto de 
qualificação), este novo Pavilhão vai permitir aumentar 
a oferta às Crianças e Jovens, bem como propiciar 
aos Clubes e Associações locais mais capacidade 
para efetuarem um trabalho regular e consistente de 
formação e desenvolvimento desportivo.
Com a construção deste novo Pavilhão junto ao 
Complexo de Campos de Treinos do EMA e à Cidade 
de Futebol da AFA (em obra), a CMA perspetiva um 
investimento na ordem dos 5 milhões de euros, para 
trazer aos Clubes, Associações, Comunidade Educativa 
e a todos os Cidadãos a qualidade e quantidade de 
equipamentos desportivos que Aveiro merece, atraindo 
para o Município a realização de eventos desportivos de 
dimensão nacional e internacional.

ZONA DO ESTÁDIO
EM DESENVOLVIMENTO
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO

RUA DA PÊGA

Prossegue 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, a em construção pela empresa 
Construções Carlos Pinho, Lda..

TRAJETO CICLÁVEL
UA-ESTAÇÃO DA CP

Teve início durante o mês de dezembro de 2019 a 
construção do trajeto ciclável entre a Universidade de 
Aveiro (UA) e a Estação da CP, um investimento da CMA 
de 505.698,31€ e que está sob a alçada da empresa 
Manuel Francisco de Almeida S.A..
Integrado no PEDUCA, a presente empreitada vai 
clarificar o trajeto entre a Estação da CP e a UA, 
passando pelo Centro de Congressos de Aveiro (CCA), 
garantindo segurança a peões e ciclistas, numa 
extensão de 2,4 km.
Entre as principais medidas destaca-se a construção de 
duas faixas cicláveis em grande parte dos arruamentos 
intervencionados.

NOVO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO DA 
ESTAÇÃO DA CP
Encontra-se em fase avançada de execução 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.
O Parque tem uma área específica para autocaravanas 
e uma estrutura arbórea distribuída por toda a sua área.

ADJUDICADA AVENIDA 
DR. LOURENÇO 
PEIXINHO
A CMA adjudicou a requalificação da Avenida Dr. 
Lourenço Peixinho, pelo valor de 3.969.785,29€ à 
empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A., com um 
prazo de execução de 16 meses.
O projeto de requalificação da Avenida, elaborado 
pela empresa FASE, Estudos e Projeto S.A., com uma 
gestão de acompanhamento feita pela Equipa Técnica 
da CMA, desenhou 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 5 metros em toda a sua extensão.
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INVESTIMENTO NA ÁREA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
AVEIRO NORTE
Com a entrada em vigor do novo PDM no último dia 10 de dezembro, a CMA formalizou a aposta no reforço 
e estruturação das Áreas de Atividades Económicas (AAE) integradas em rede e associadas aos polos de 
acessibilidades, dinamizando o tecido económico e criando novos motivos para a atração e fixação de população, 
proporcionando maior intensidade de vivência à própria Cidade e ao Município.
A AAE – Aveiro Norte (Zona Industrial de Taboeira) é um desses importantes polos no qual a CMA tem investido de 
forma estratégica e intensa para melhorar as infraestruturas e o espaço público, como fator de apoio às empresas 
instaladas e de atração para instalação de mais e melhores empresas. Ao mesmo tempo investimos na qualidade 
ambiental e na qualificação paisagística, promovendo também os modos suaves de mobilidade que vão ter 
corredor dedicado nestas vias.

A CMA adjudicou a construção de uma nova rotunda na 
antiga EN 109, junto ao “Solar das Estátuas”, à empresa 
Rosas Construtores S.A., pelo valor de 388.032,58€, 
aguardando neste momento o visto do tribunal de 
contas (TC).
Em causa está a necessidade de resolver um dos 
pontos negros da rede viária municipal, garantindo 
a boa sustentabilidade das acessibilidades à Área 
de Atividades Económicas – Aveiro Norte, à antiga 
EN019 e ao centro de Esgueira, 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.

ROTUNDA
DO “SOLAR DAS ESTÁTUAS”

AMPLIAÇÃO DA AAE
–AVEIRO NORTE

A CMA adjudicou a elaboração de projetos de 
apoio à intervenção urbanística, na AAE – Aveiro 
Norte, à empresa Fase Estudos e Projectos, S.A., 
pelo valor de 192.000€.
Iniciou-se assim uma nova fase onde se inclui 
o projeto de intervenção urbanística da Unidade 
de Execução, permitindo assim requalificar esta 
parte do território Municipal, melhorando as 
condições e qualidade dos espaços como fator 
de atração para instalação de mais e melhores 
empresas.
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ROTUNDA DA “VULCANO”
A construção da nova “Rotunda da Vulcano / 
Lusavouga”, no cruzamento da Rua Vale Caseiro com 
a Travessa da Rua da Paz, em Cacia, foi adjudicada à 
empresa Ângulo Recto – Construções, Lda., pelo valor 
de 366.198,33€.
A CMA agradece publicamente aos Cidadãos e 
Empresas Proprietárias pela cedência de parcelas de 
terrenos necessários à implantação da rotunda, sendo 
que a sua existência vai resolver um dos mais delicados 
constrangimentos de tráfego existentes no Município.
Ato imediato à recepção do visto do TC, terá inicío a 
obra.

Depois de aprovado o projeto de execução, está 
aberto o concurso público para a qualificação Rua dos 
Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca, 
pelo valor base de 1.990.000€.
Sublinha-se a importância desta empreitada, 
considerando que a referida Rua dos Ervideiros situa-
se entre núcleos periurbanos a nascente da cidade e 
funciona como o único eixo Norte-Sul que liga os dois 
polos consolidados da AAE. 
Além disso, a presente intervenção servirá para adequar 
a via à função de ligação da plataforma multimodal 
(ligação ferroviária e marítima) até ao nó da A25 
(ligação rodoviária), junto ao Estádio Municipal de 
Aveiro, adequando a via às unidades fabris e as áreas 
de habitação, e perspetivando o desenvolvimento e a 
ampliação da área de expansão da AAE.

QUALIFICAÇÃO
DA RUA DOS ERVIDEIROS

RUA JOÃO FRANCISCO CASAL
No âmbito da qualificação e expansão em curso 
da AAE – Aveiro Norte, que pretende melhorar as 
condições de trabalho e atratividade para as empresas 
já instaladas e para novos investimentos, a CMA decidiu 
adjudicar a obra de qualificação da Rua João Francisco 
Casal, à empresa Rosas Construtores, S.A., num novo 
investimento de 397.500€.O processo segiu para visto 
do TC.
Tratando-se de um importante eixo de ligação entre a 
malha viária urbana, a antiga EN 109 e a AAE – Aveiro 
Norte, o projeto prevê a substituição do pavimento, a 
inclusão de passeios em toda a sua extensão e em 
ambas as margens da via, a qualificação e ampliação 
das áreas de estacionamento, e a substituição da 
sinalização vertical e horizontal.
Está prevista também a criação de um corredor 
ciclável diferenciado, sendo que na maior parte da 
sua extensão será um corredor partilhado entre 
peões e ciclistas, além da criação de novas zonas de 
estacionamento de automóveis, de motociclos e de 
pessoas com mobilidade reduzida. Por se tratar de uma 
zona de potencial risco ao nível dos incêndios, será 
implementada ainda uma nova rede de distribuição de 
água para incêndios.
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REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL
O início do ano de 2020 marca uma fase muito intensa do trabalho da CMA no que diz respeito à qualificação e 
reabilitação do Parque Escolar por todo o Município.
Além da reabilitação das escolas aqui enunciadas, estão ainda previstas intervenções na Escola EB1 de Azurva, 
EB1 do Solposto, EB1 das Barrocas (todas em fase final de projeto).
A estratégia definida na revisão da Carta Educativa, um instrumento muito importante na ação de melhoria das 
condições das infraestruturas, para Alunos, Docentes e Encarregados de Educação, aumentando, também por esta 
via a qualidade do ensino em Aveiro, é uma opção política prioritária da CMA.

EB1 DA PÓVOA DO PAÇO

Está aberto o concurso público para requalificação e 
ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo da Póvoa do 
Paço, em Cacia, pelo valor base de 1.336.418,31€.
O projeto, que foi previamente articulado com o 
Agrupamento de Escolas, Docentes e Associações de 
Pais, prevê a capacitação do estabelecimento de ensino 
com quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas salas de 
atividades para o pré-escolar e aumento da área bruta e 
área de recreio, tendo a CMA adquirido um terreno que 
permite a ampliação da Escola, no valor de 13.000€.

REQUALIFICAÇÃO DA 
ESCOLA DA QUINTÃ
DO LOUREIRO

Após aprovar o projeto de execução e de apresentar 
à Comunidade Educativa da Quintã do Loureiro 
(Agrupamento, Docentes e Associação de Pais), a 
CMA abriu o concurso público para a requalificação e 
ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo da Quintã do 
Loureiro, em Cacia, pelo valor base de 1.970.980€.
A Escola Básica da Quintã do Loureiro apresenta 
algumas debilidades a todos os níveis (segurança, 
qualidade do espaço e conforto), que serão agora 
colmatadas com a qualificação do espaço dotando a 
mesma de oito salas para o 1.º Ciclo e três salas para 
o Jardim de Infância, sendo uma das intervenções da 
primeira fase de investimento no Parque Escolar de 
acordo com a nova Carta Educativa do Município.
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CENTRO ESCOLAR DE 
VERDEMILHO
Aproxima-se da conclusão a obra de ampliação e 
qualificação do Centro Educativo de Verdemilho, um 
investimento da CMA de 466.233,32€ a cargo da 
empresa PEMI – Construção e Engenharia, Lda.. 
Com esta empreitada a Escola vai receber uma nova 
área de portaria, servindo a escola e o jardim-de-
infância, duas novas salas de aula, quartos de banho, 
cobertura da zona de recreio interior, construção 
de infraestruturas de apoio e ligação aos edifícios 
existentes. 

NOVO ACESSO AO CENTRO 
ESCOLAR DE VERDEMILHO
Teve início a obra de prolongamento da Rua Eng.º 
Basílio Tavares Lebre, ligando-a à Rua Professor 
Catarino, em Verdemilho, num investimento da CMA 
de 395.866,03€, que está a ser realizado pela empresa 
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda..
A intervenção prevê a construção de um novo 
arruamento entre o Centro Escolar de Verdemilho e 
a Travessa da Rua da Agra, com passeios e lugares 
de estacionamento. Serão também criadas redes 
subterrâneas de drenagem de águas pluviais, rede de 
telecomunicações e rede de alimentação em energia 
elétrica, incluindo iluminação pública.

NOVA EB1 E 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
DE ESGUEIRA

A CMA decidiu adjudicar a elaboração do projeto de 
execução da reabilitação e ampliação da Escola Básica 
e Secundária Jaime Magalhães Lima, com intervenção 
no edifício Aires Barbosa, à empresa Arcos Combinados 
– Arquitetos Associados Lda., pelo valor de 15.950€ e 
um prazo de execução de 150 dias.
O objetivo passa por integrar os Alunos da atual Escola 
do 1.º Ciclo de Esgueira – Cardadeiras, no edifício Aires 
Barbosa e construir um novo edifício para a educação 
pré-escolar, de forma a integrar as Crianças dos vários 
Jardins de Infância de Esgueira.
Por forma a dar mais e melhores condições a Alunos e 
Profissionais da Educação, a ampliação e reabilitação 
da Escola Aires Barbosa vai permitir que todas as 
Crianças do Jardim de Infância e todos os Alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico em Esgueira, compartilhem 
o mesmo espaço, usufruindo de todas as condições 
e equipamentos educativos, necessários à sua boa 
formação, constituído assim o primeiro complexo 
escolar completo no Município de Aveiro, com oferta do 
pré-escolar até ao ensino secundário, dentro do mesmo 
perímetro.
De igual modo, serão também beneficiadas as 
instalações usadas pelos Alunos do 2º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Esgueira.
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Dia 02 de março, foi o primeiro dia em que as Nossas 
Crianças da Escola do 1º Ciclo de São Bernardo Nº 2, 
e respetivos Professores e Assistentes Operacionais, 
tiveram a possibilidade de estrear e começar a usar as 
instalações da nova Escola, sendo por isso um dia muito 
importante para toda a Comunidade Educativa de São 
Bernardo e que contou com a presença do Presidente da 
CMA, Ribau Esteves.
A nova Escola, um investimento global da CMA de 1 
milhão de euros com comparticipação da União Europeia 
através do FEDER no valor de 763.253,73€, é um edifício 
de arquitetura contemporânea, constituída por oito salas 
distribuídas por dois pisos, conta também com uma 
sala polivalente com galeria superior e com importante 
nota ambiental e de eficiência energética possui painéis 
solares no telhado para fornecimento de energia.

EB1 DO BONSUCESSO
A CMA através de despacho do seu Presidente, 
José Ribau Esteves, autorizou o ajuste direto para 
a elaboração do projeto de reabilitação e ampliação 
da Escola Básica do Bonsucesso, em Aradas, com 
convite à empresa Octógono, projeto Lda., pelo 
valor de 18.500€.
A Escola Básica do Bonsucesso apresenta algumas 
debilidades a todos os níveis (segurança, qualidade 
do espaço e conforto), que serão colmatadas com a 
qualificação das quatro salas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (CEB) e as duas salas do Pré-Escolar, para além 
de todos os restantes espaços interiores e exteriores.

NOVA EB1
DE SÃO BERNARDO EM FUNCIONAMENTO
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ENVOLVENTE À ESCOLA DE 
SÃO BERNARDO
A CMA decidiu avançar com o concurso público para 
a empreitada de Requalificação da área envolvente à 
Escola E.B. 2,3 de São Bernardo pelo valor de 329.680€, à 
empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda..
Com esta intervenção pretende-se compatibilizar 
utilizações de modo a privilegiar os espaços de estadia, 
promover a acessibilidade, melhorar as condições para 
os modos suaves, aumentar a qualidade de espaços 
e incrementar a atratividade, fundamental para captar 
novas dinâmicas na utilização do espaço público.
Nesse sentido serão qualificadas as zonas de 
circulação pedonal, privilegiando o peão face ao 
automóvel, reforçando e qualificando os espaços 
verdes e o parque arbóreo, as zonas de estar, bem 
como organizando o estacionamento e minimizando os 
pontos de conflito.

Estão em fase de conclusão 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.
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.

Estão a decorrer os trabalhos da obra de estabilização dos 
taludes e estruturas de suporte na Rua Padre Arménio da 
Costa, um novo investimento de 875.246, 98€ a realizar 
pela empresa Embeiral – Engenharia e Construção, S.A..
Apesar de monitorizado, este talude indicia uma 
instabilidade elevada, proporcionando a ocorrência de 
fenómenos de deslizamento de solos, com consequências 
para o edificado adjacente e para os transeuntes, sendo 
por isso necessária uma intervenção de estabilização da 
encosta. Esta importante obra é também de qualificação 
urbana desta área degradada da Cidade, cuidando de lhe 
conferir uma utilidade para a fruição direta dos Cidadãos e 
para a boa imagem urbana desta zona da Cidade.

Depois de se ter realizado a construção da rede de 
águas pluviais, a beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal, em Santa Joana, prossegue agora para 
a fase de pavimentação e execução de passeios, 
entre outros arranjos urbanísticos que se verifiquem 
necessários.
A empreitada está 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).

REABILITAÇÃO 
RUA EVANGELISTA 
LIMA VIDAL

ESTABILIZAÇÃO 
DOS TALUDES E 
ESTRUTURAS

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO BAIRRO
DA MISERICORDIA
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REABILITAÇÃO
DA RUA DO GRAVITO E 
DA RUA DO CARMO
De acordo com o perspetivado, o início do mês de 
março significou a entrada na última das três fases 
da obra de reabilitação da Rua do Gravito e da Rua do 
Carmo.
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.

Prossegue a bom ritmo 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 
CMA de 410.000€.
A intervenção começou nas Ruas de São Martinho e de 
São Sebastião encontrando-se agora em 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. Nesta empreitada serão 
renovadas de forma profunda as redes públicas de 
eletricidade, telecomunicações e de águas pluviais.

REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO LARGO 
DAS “5 BICAS”
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Decorrem a bom ritmo os trabalhos de reabilitação 
da Rua Direita de Verba, uma nova obra da CMA na 
qualificação de arruamentos, representando um 
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.

RECUPERAÇÃO 
HABITAÇÕES SOCIAIS 
EM QUINTÃS E EIROL
Foi adjudicada a empreitada de recuperação de 
habitações sociais nas urbanizações das Quintãs e de 
Eirol, à empresa Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda., 
pelo valor de 244.609,03€.
A decisão vai permitir intervenções ao nível dos 
revestimentos das paredes, tetos e pavimentos, 
janelas e portas, redes de esgotos, eletricidade e 
rede de distribuição de água, conferindo condições 
de habitabilidade a fogos que tinham perdido essas 
capacidades.

QUALIFICAÇÃO
RUA DIREITA
DE VERBA

Está aberto o concurso público para reabilitação das 
coberturas nas Habitações Sociais de São Jacinto, com 
o valor base de 190.000€.
A necessidade de uma intervenção nas coberturas 
das casas que compõem este Bairro, tem que ver 
com anomalias decorrentes da falta de manutenção, 
tais como a existência de infiltrações e deformação 
localizada das estruturas.

REABILITAÇÃO 
HABITAÇÕES SOCIAIS 
DE SÃO JACINTO
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ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 
COM AÇÃO 
DIRETA 2020

Envie as suas propostas. 
Contamos consigo. Participe!

O Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD) da 
CMA pretende financiar as ações escolhidas de entre 
as propostas apresentadas pelos Cidadãos, que vão 
comparticipar a proposta.
Esta é uma iniciativa que pretende aprofundar a 
participação direta dos cidadãos na discussão e 
elaboração do orçamento público municipal. Pioneira 
em Portugal, é expoente da qualidade do processo 
democrático local, entregando aos cidadãos a 
oportunidade de liderar diretamente a execução de uma 
iniciativa de valor acrescentado para a comunidade. 
A democracia local será tão mais forte quanto mais 
participada for a intervenção dos Cidadãos na gestão 
da vida pública, sendo relevante diversificar as formas 
de participação daqueles, de modo a estimular uma 
sociedade civil forte e envolvida na definição das 
prioridades de ação municipal. Pretende-se que seja 
acessível às comunidades de pequena dimensão e que 
envolva em verdadeiro trabalho de equipa, a Câmara, os 
Cidadãos e as Empresas, incluindo os cidadãos como 
parte ativa da gestão municipal.
Na sua primeira edição o OPAD tem disponível um 
montante total de 100.000€ (com IVA). As propostas 
terão um apoio financeiro da CMA de 2/3 dos custos 
totais do projeto até ao limite máximo de 20.000€ 
(com IVA), sendo o remanescente financiado 
pelo proponente, podendo ser em géneros de 
valor quantificado (formações, horas de trabalho, 
equipamento, entre outras).
As normas de participação preveem, face às diferenças 
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demográficas entre as várias localidades, coeficientes 
de majoração, a fim de garantir a equidade de 
oportunidades e representatividade entre as várias 
Freguesias.
O OPAD insere-se ainda em dois dos pilares de 
implementação da iniciativa Aveiro Tech City, em 
particular, nos pilares “Tecnologia, Serviços & 
Aplicações” e “Desafios Urbanos” – centrando-se 
no papel da tecnologia na resolução de desafios 
contemporâneos. Através do uso da tecnologia, com 
a adoção de uma plataforma que garanta uma total 
transparência no processo de decisão e escolha dos 
projetos apresentados.

O que é o OPAD?
O Orçamento Participativo com Ação Direta do 
Município de Aveiro, é uma iniciativa da CMA, que 
ambiciona aprofundar a recolha de contributos das 
instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração 
do orçamento público municipal. Procura financiar as 
ações escolhidas de entre as propostas apresentadas, 
obrigando ao apoio direto, com uma comparticipação 
financeira ou em géneros de valor quantificado pelos 
proponentes.
O OPAD conta com seis etapas, desde a divulgação 
e apresentação de propostas, passando pela análise 
técnica, votação dos projetos, apresentação de 
resultados e implementação das ideias vencedoras.

Quem pode participar?
Cidadãos com idade superior a 18 anos, desde que 
se encontrem recenseados no Município de Aveiro. A 
participação pode ser individual ou em grupo, limitada à 
apresentação de uma única proposta, por proponente.

Financiamento: 
Na sua primeira edição o OPAD tem disponível um 
montante total de 100.000€ (com IVA). As propostas 
terão um apoio financeiro da CMA de 2/3 dos custos 
totais do projeto até ao limite máximo de 20.000€ 
(com IVA), sendo o remanescente financiado pelo 
proponente.

Como participar?
A participação é feita através da apresentação de 
propostas e/ou votação nos projetos destinada à sua 
seleção. A submissão das propostas será realizada 
através da plataforma online opad.cm-aveiro.pt. O tema 
ou âmbito das propostas apresentadas é livre, devendo, 
contudo, ser passíveis de serem implementadas no 
Município de Aveiro.
O período para a submissão de propostas é de 16 de 
março a 17 de maio de 2020.

Onde?
Tendo em conta as medidas de prevenção e redução 
do risco de propagação da Pandemia Covid-19/
Coronavirus, definidas pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro e pela CMA, a divulgação do 
OPAD irá acontecer através das plataformas online do 
Município, em:
    opad.cm-aveiro.pt/
    cm-aveiro.pt/
    aveirotechcity.pt/
    facebook.com/aveiro.techcity
    facebook.com/municipiodeaveiro

Mais informação em:
opad.cm-aveiro.pt
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QUALIFICAÇÃO 
DA RUA DO SAL / 
“ESTRADA DIQUE”
Está lançado o  concurso público de qualificação da 
nova Rua do Sal, a “estrada dique” que liga a Marinha da 
Troncalhada à zona das instalações do Clube Naval de 
Aveiro e do Sporting Clube de Aveiro, próximo do Centro 
Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA), com o 
valor base de 2.335.844€.
O arruamento em causa necessita de uma profunda 
intervenção de qualificação, sendo que vai ter uma nova 
condição e função de “estrada-dique”, contribuindo 
para a estabilização do ecossistema e preservação das 
marinhas existentes naquela zona do Salgado Aveirense.
O projeto integra um sistema de enrocamento para 
estabilização da margem do canal da Ria de Aveiro, 
acompanhado de um sistema hidráulico de drenagem 
das águas das marinhas, assim como uma faixa para 
circuito pedonal e ciclável (do lado do Canal da Ria), 
e uma linha de iluminação pública por pimenteiros / 
pilaretes com luminária.
Na zona próxima à Eclusa do canal das Pirâmides será 
instalado um Cais de acostagem para embarcações.
Trata-se de um importante local de fruição turística, 
ambiental e de contemplação paisagística, podendo 
também ser utilizado para a prática desportiva, que com 
a sua qualificação trará um nível elevado de qualidade 
e conforto aos seus utilizadores, bem como para a 
preservação da biodiversidade.

ARRANJOS 
URBANÍSTICOS POR 
TODO O MUNICÍPIO
A CMA prepara mais uma intervenção concertada de 
manutenção e pequenos arranjos urbanísticos em 
arruamentos das localidades de Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz, Eixo e Eirol e Oliveirinha, 
com a adjudicação do concurso público à empresa 
CASP – Engineering & Management, Lda., pelo valor de 
15.750€.
A intervenção prevê a execução de trabalhos de 
repavimentação, recuperação de passeios, mobiliário 
urbano, sinalização vertical e horizontal, bem como 
a manutenção de espaços verdes, promovendo mais 
conforto e segurança para peões e condutores.

REFORÇO
DA  SINALIZAÇÃO DE 
ESTRADAS
Tiveram início no final de fevereiro em Esgueira, os 
trabalhos de reforço e renovação da sinalização 
rodoviária, a realizar-se por todo o Município. Na 
linha dos vários investimentos de reabilitação do 
espaço público e dos arruamentos municipais, este 
novo investimento de 45.306,28€ da CMA, está a 
ser executado pela empresa Miranvias – Pintura e 
Sinalização Lda..
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.
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INSTALAÇÃO DE 
NOS ESTRUTURAS 
DE PUBLICIDADE 
E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS

Continuam em plena execução a instalação de novas 
estruturas de publicidade e abrigos de passageiros, no 
âmbito da adjudicação por parte da CMA, por lotes, da 
Concessão do Direito de Ocupação de Espaço Público 
para Instalação e Exploração de Publicidade, para um 
período de 15 anos.
A situação da exploração de publicidade comercial por 
empresas no Município de Aveiro encontrava-se por 
regularizar, sendo o processo gerido desde 2010 com 
sucessivos despachos (e não através da realização de 
um procedimento concursal).
A CMA apela à melhor compreensão dos nossos 
concidadãos, em especial aos utilizadores dos abrigos 
de passageiros, com a certeza de que esta obra trará 
no futuro próximo mais e melhor conforto para os seus 
usuários.

CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO 
ARTE PÚBLICA
Trata-se de uma importante operação que a CMA tem 
em curso de requalificação das esculturas que se 
encontram em espaço público, adjudicada à empresa 
Nova Conservação – Restauro e Conservação do 
Património Artístico, pelo valor de 63.600€.
Os trabalhos incidem em oito esculturas, depois de 
ter sido efetuado um levantamento do estado de 
conservação e restauro dos conjuntos escultóricos de 
arte pública presentes em toda a Cidade de Aveiro, que 
aqui divulgamos:
> Obelisco da Liberdade
> Estátua de Santa Joana
> Estátua de José Estevão
> Estátua de João Afonso de Aveiro
> Busto de Gustavo Ferreira Pinto Basto
> Monumento aos Mortos da Grande Guerra
> Monumento aos Mártires da Liberdade/Monumento   
 aos Justiçados
No quadro da opção e estratégia política da CMA, de 
valorização e gestão dos Monumentos Municipais, 
esta é mais uma obra de grande importância para 
o crescimento cultural da sociedade aveirense e de 
divulgação da nossa história a quem nos visita.
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CAMPANHA DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
No âmbito do Programa de Ação Educativa do 
Município de Aveiro (PAEMA) 2019/2020, a CMA, 
em parceria com a Veolia Portugal S.A., desenvolveu 
junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico uma 
campanha de sensibilização ambiental, denominada: “O 
saco que não tinha pernas”.
O objetivo desta campanha é de sensibilizar as crianças 
e os alunos para a necessária e correta deposição do 
lixo, através de diferentes caracterizações dos sacos:

> O saco que não tinha pernas, que é o saco que fica à  
 porta de casa e que sozinho não chega ao contentor;
> O saco sem segredos, que é o saco que é deixado   
 aberto e que dessa forma acaba por verter os   
 resíduos que contém;
> O saco que comia papel, que é o saco onde são   
 colocados materiais que podiam ser reciclados   
 misturados com resíduos que acabam por    
 contaminar;
> O saco que tinha minhocas na barriga, que é o   
 saco que numa casa com jardim não sabe aproveitar  
 material para compostagem.

A história é uma forma intuitiva e didática de explicar 
aos mais novos o que é que acontece (e o que devia 
acontecer) a cada saco, bem como onde vai parar o 
saco depois do contentor e a importância da correta 
deposição/reciclagem.

1200 ÁRVORES 
PLANTADAS 
NA RESERVA NATURAL 
DAS DUNAS DE 
SÃO JACINTO
No passado dia 19 de fevereiro os alunos do 
Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe 
plantaram, na Reserva Natural das Dunas de São 
Jacinto, 1200 árvores.
A iniciativa que contou com a participação do 
Presidente da CMA, José Ribau Esteves, foi promovida 
pelo Agrupamento de Escolas de Rio Novo do Príncipe 
com o apoio da CMA e da Associação AGORA e 
surgiu integrada no projeto de educação ambiental 
“Greenhouse – A Plantar Aveiro!” que, através da 
sementeira de bolotas de várias espécies de carvalhos, 
de árvores e arbustos autóctones efetuada pelos 
alunos, obtiveram-se as árvores agora plantadas.
Esta ação integra-se no projeto de empreendedorismo 
social e solidário, cujo objetivo é reflorestar uma zona 
do Município de Aveiro, neste caso a Reserva Natural.



boletim municipal aveiro [27]

PROGRAMA ECOVALOR 
COM AGRUPAMENTOS 
DE ESCOLAS
No passado dia 6 de fevereiro foi assinado o Protocolo 
do “Programa ECOVALOR” entre a CMAveiro, a 
empresa ERSUC e os seis Agrupamentos de Escolas 
do Município, (Agrupamento de Escolas de Aveiro, 
Agrupamento de Escolas José Estevão, Agrupamento 
de Escolas Mário Sacramento, Agrupamento de 
Escolas de Esgueira, Agrupamento de Escolas Rio 
Novo do Príncipe (Cacia), Agrupamento de Escolas de 
Oliveirinha).
O protocolo tem por objeto a implementação do 
“Programa ECOVALOR” em todos os estabelecimentos 
de educação pré-escolar e de ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, 2.º / 3.º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário, para o ano letivo 2019/2020, programa de 
educação ambiental, que tem como objetivo aumentar 
as quantidades de plástico, metal, pacotes de bebida, 
papel e cartão encaminhados para reciclagem.
Este programa vai premiar os estabelecimentos de 
ensino que atinjam o mínimo de 70 sacos amarelos e/
ou 500 quilos de papel e cartão durante um ano letivo. 
Haverá ainda lugar a um prémio suplementar para o 
estabelecimento com maior quantidade média por 
aluno.
O Programa Ecovalor vem reforçar a estratégia de 
cooperação com a ERSUC e a VEOLIA que permitiu à 
CMA chegar em 2019 aos 10 por cento de resíduos 
recolhidos seletivamente em todo o Município. 

INVESTIMENTO
DE 425 MIL EUROS  NO 
PARQUE AVENTURA
Foi adjudicada a construção do novo Parque Aventura, 
em Esgueira, à empresa Framegas & Santos, Lda num 
investimento de mais 424.238,13 €, tendo seguido para 
visto do TC.
Este será um Parque único e diferenciador no 
Município, com elementos de referência nas atividades 
em espaços verdes, nas atividades recreativas, de lazer 
e de desporto, associado ao Parque da Fonte do Meio, 
existente no local.
Recorde-se que, em dezembro de 2018, foi aprovada a 
aquisição do referido imóvel pelo valor de 80.210,00€. 
Aprovada a sua compra a 20 de maio de 2009, pelo 
valor de 21.700,00€, a aquisição foi consecutivamente 
adiada devido às várias alterações de titular/ministério. 
Com uma área factual de 10.000,00m2, o imóvel 
acabou desafetado do Domínio Público Militar e foi 
integrado no Domínio Privado do Estado, tendo sido 
objeto de nova avaliação por parte da Direção-Geral do 
Tesouro e do Ministério das Finanças no montante de 
80.210,00€.
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MUNICÍPIO COM
72 NOVOS OLEÕES
Recentemente foram instalados 72 novos oleões por 
todo o Município, uma ação realizada em parceria CMA 
e a PRIO, novo prestador de serviços para recolha, 
transporte e tratamento de óleo alimentar.
Os novos oleões estão equipados com o sistema 
de sensorização Simple Smart (S+), que permite a 
monitorização em tempo real do estado de enchimento e a 
contabilização do número de depósitos inseridos no oleão.
Estes novos equipamentos têm ainda um sistema de 
identificação e reconhecimento para interação com o 
utilizador, através do site: www.reno.pt/. Ao utilizarem esta 
aplicação os cidadãos estão a contribuir para o controlo 
do serviço de recolha, ao mesmo tempo que terão acesso 
a campanhas exclusivas definidas pela empresa. 

RECOLHA
SELETIVA
COM 131 NOVOS 
ECOPONTOS
Com o objetivo de aumentar a participação dos 
Munícipes na reciclagem através da separação seletiva 
dos resíduos urbanos, a CMA, em parceria com a 
ERSUC, reforçou a rede de ecopontos com mais 131 
contentores novos, por todo o Município.
Este novo equipamento de recolha seletiva junta-se aos 
307 ecopontos já existentes, passando Aveiro a dispor 
agora de 438 ecopontos, o que representa um aumento 
significativo de equipamento de 43 por cento e um 
rácio de 180 habitantes/ecoponto.
O investimento na recolha seletiva, informação e 
formação dos nossos concidadãos para a separação 
devida de resíduos e boas práticas ambientais, é uma 
opção política prioritária da CMA para o atual mandato 
autárquico (2017/2021), que terá no novo Ecocentro 
Municipal (em fase de projeto) uma peça fundamental 
em toda a estratégia.
Esta infraestrutura de recolha seletiva dará resposta à 
recolha de resíduos de construção e demolição, tintas 
e solventes, óleos lubrificantes usados, entre outros 
resíduos, tão solicitada pelos nossos munícipes.
Quanto mais reciclar, menos paga. A tarifa municipal 
de resíduos urbanos cobrada aos munícipes através da 
fatura da água, reflete os custos da recolha, transporte 
e tratamento de resíduos urbanos indiferenciados 
(contentores cinzentos). A recolha seletiva é gratuita 
para o Município e para os munícipes. 
Assim, quanto mais resíduos separar e colocar nos 
ecopontos, menos resíduos indiferenciados produz, 
mais baixo será o valor da tarifa de resíduos urbanos. 
Antes de depositar os resíduos urbanos, pense 
duas vezes, recicle nos ecopontos e terá vantagens 
económicas. Ajuda o ambiente e a economia familiar.

Encontra-se em fase de concurso público, a 
construção do Ecocentro Municipal de Aveiro, a 
edificar na Área de Atividades Económicas Aveiro 
Norte – Zona Industrial de Taboeira, junto aos 
Serviços Urbanos da CMA e ao futuro Pólo do Canil 
Intermunicipal, com o valor base de 581.701,77€.
O Ecocentro Municipal servirá para receber 
contentores de grandes dimensões, destinados a 
acolher, separadamente, materiais diversos, que serão 
posteriormente encaminhados para empresas de 
valorização e tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, 
tendo em vista a sua reciclagem.

CONCURSO PÚBLICO 
ECOCENTRO MUNICIPAL
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ENTRUDO 
INFANTIL
COM COR 
E ALEGRIA
Mais de 3.500 participantes de todas 
as escolas do Município de Aveiro 
celebraram o Entrudo Infantil pelas 
ruas do Centro da Cidade de Aveiro, 
durante toda a manhã do dia 21 de 
fevereiro.
Vestidos a rigor, os alunos 
acompanhados por vários grupos de 
animação desfilaram e encantaram 
familiares, amigos e demais Cidadãos 
que assistiram à passagem do cortejo.
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“MÚSICA NA ESCOLA” 
ENVOLVE MAIS
DE 3000 ALUNOS
No âmbito do Programa de Ação Educativa do 
Município de Aveiro (PAEMA), a CMA com a 
colaboração da Orquestra Filarmonia das Beiras, 
promoveu na primeira semana de março, mais uma 
edição da iniciativa “Música na Escola” destinada a 
todos os Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
A edição deste ano contou com um total de 3343 
participantes (3086 alunos e 257 docentes e auxiliares), 
provenientes de 31 escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico.
Encerramento com Concerto de Família  
A sessão de encerramento realizou-se no domingo, dia 
8 de março pelas 16h00, com o Concerto de Família no 
Teatro Aveirense, num momento de partilha e interação 
entre as Crianças e os seus Familiares. 
Esta iniciativa teve como objetivo divulgar, sensibilizar 
e formar o público infantil para a música erudita, 
acrescentando interatividade à experiência única e rica 
que é a de ver, ouvir e sentir uma orquestra ao vivo.  
Sob o mote “Quatro Famosas Notas Musicais! 

Conhecer Beethoven e a sua música intemporal no 
250º aniversário”, na edição de 2020 a Orquestra 
Filarmonia das Beiras, dirigida pelo Maestro António 
Vassalo Lourenço e com o Professor Jorge Castro 
Ribeiro como apresentador, explorou a experiência 
intensa da música expressiva de Beethoven dando a 
conhecer a sua história entre a glória, a tragédia e a 
superação.  
Para além de proporcionar as sessões pedagógicas, 
a CMA facultou, igualmente, o transporte de todos os 
alunos para o Centro de Congressos, numa aposta 
de investimento na Educação e Formação dos mais 
novos.
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CORTA MATO 
MUNICIPAL

Feminino – Infantil A Feminino:
1.º lugar - VIKTORIYA DANYLYUK – EB Cacia 
2.º lugar - ANA CAROLINA CRUZ – EB Cacia
3.º lugar - ANA CASCALHEIRA – EB Cacia

Infantil A Masculino:
1.º lugar – DAVID LUÍS B. C. M. FERREIRA - EB João Afonso
2.º lugar - FRANCISCO CUNHA - EB João Afonso
3.º lugar - FILIPE SILVA - EB João Afonso

Infantil B Feminino:
1.º Lugar - MARIA PAIXÃO - EB Oliveirinha
2.º Lugar - LUÍSA SALDANHA CRUZ - EB João Afonso
3.º Lugar - IARA VINAGRE - EB São Bernardo

Infantil B Masculino:
1.º Lugar - JEIZY MONTEIRO - EB São Bernardo
2.º Lugar - VICENTE FÉLIX C. S. D. VALE - EB João Afonso
3.º Lugar - ISAAC MONIZ - EBS Esgueira

Iniciado Feminino
1.º Lugar - MARIA VILARINHO - ES Dr. Mário Sacramento
2.º Lugar -RAQUEL NUNES - ES Dr. Mário Sacramento
3.º Lugar - ANA NEVES - ES Dr. Mário Sacramento

Iniciado Masculino
1.º Lugar - HENRIQUE SILVA -ES José Estêvão
2.º Lugar - TIAGO LEMOS - ES Dr. Mário Sacramento
3.º Lugar - GONÇALO PERALTA - EB Eixo

Juvenil Feminino
1.º Lugar - CAROLINA PEDRO A. F. RIBEIRO - ES Homem Cristo
2.º Lugar – SALOMÉ TAVARES - ES Dr. Mário Sacramento
3.º Lugar - CONSTANÇA FERNANDES - ES Dr. Mário Sacramento

Juvenil Masculino
1.º Lugar - ANDRÉ GRAÇA - ES José Estêvão
2.º Lugar - RICARDO TAVARES - ES Dr. Mário Sacramento
3.º Lugar - ANDRÉ OLIVEIRA - ES Dr. Mário Sacramento

Desporto Adaptado Masculino
1.º Lugar - JOAQUIM JESUS - EB Eixo
2.º Lugar - CARLOS JOSÉ S. LIMA - EB São Bernardo

A 2.ª edição do Corta Mato do Município de Aveiro teve 
lugar no Parque da Cidade, no passado dia 20 de janeiro 
e contou com cerca de 1500 alunos dos Agrupamentos 
de Escolas de Aveiro e do Colégio D. José I.
Com o apoio importante da Coordenação Local 
Desporto Escolar Aveiro, a CMA prossegue, assim, 
a sua estratégia política de prioridade à educação 
e ao desporto, com o fomento da atividade física, a 
difusão da competição saudável entre alunos, bem 
como promoção do intercâmbio entre Agrupamentos e 
Escolas.

Os vencedores são os seguintes:

EMA RECEBEU JOGO DE 
PREPARAÇÃO DA SELEÇÃO 
NACIONAL DE SUB 20
O Estádio Municipal de Aveiro (EMA) recebeu no dia 
18 de novembro de 2019, o jogo particular entre a 
Seleção Nacional de sub-20 e a congénere alemã 
(0-2), com entrada livre.
Tratou-se de mais uma ação conjunta da CMA 
com a Federação Portuguesa de Futebol, numa 
aposta clara na dinamização e rentabilização desta 
importante estrutura desportiva do Município e da 
Região.
Este encontro fez parte do estágio de preparação 
que a Seleção Nacional sub-20 realizou em Quiaios 
(entre 11 e 18 de novembro de 2019), que incluiu 
uma outra partida, realizada no dia 14 de novembro 
de 2019, em Águeda e que também terminou com a 
derrota de Portugal por 0-4 contra a Inglaterra.
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AVEIRO 
EM FUNDO 
EUROPEU PARA 
COOPERAÇÃO 
CULTURAL
No âmbito do desenvolvimento da Candidatura de 
Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027, a CMA 
irá participar num fundo de cooperação transnacional 
promovido pela rede Culture Next, grupo que reúne 
atuais e antigas cidades candidatas a Capital Europeia 
da Cultura. Trata-se de uma rede criada numa lógica de 
cidades para cidades, tendo na partilha e cooperação 
entre parceiros uma forma de atingir objetivos e visões 
comuns. A terceira reunião desta rede realizou-se em 
Aveiro nos dias 1 e 2 de outubro de 2018.
Através de uma comparticipação anual das cidades 
aderentes, será criado um fundo que visa a promoção 
da inovação cultural e social, com o valor de 2.000€ 
nesta primeira fase que correspondente à fase piloto do 
projeto. 
Com esta iniciativa dá-se mais um passo nos 
objetivos da CMA e da Culture Next, procurando um 
reconhecimento mais amplo da cultura como fator de 
desenvolvimento sustentável e estender os quadros de 
cooperação cultural à escala europeia. 
Aveiro aprofunda, assim, a sua missão no âmbito desta 
rede, avançando na implementação de políticas e 
programas de desenvolvimento urbano orientados para 
a cultura, tendo por base as experiências, processos 
participativos e colaborações estabelecidas durante 
a preparação para a candidatura a Capital Europeia 
da Cultura 2027. O fundo permitirá ainda aos artistas 
locais uma participação mais ampla no tecido cultural 
europeu, podendo contar com um veículo de apoio e 
uma rede de difusão para os seus projetos.

MARCA “AVEIRO 2027”
Está em curso a segunda fase de implementação 
da marca Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital 
Europeia da Cultura. Os edifícios municipais são 
espaços de contacto visual com a candidatura, 
exibindo o seu logótipo e imagem, numa nova etapa 
do processo de mudança que este projeto pressupõe e 
tem em desenvolvimento.
Com esta nova fase aprofunda-se a aproximação do 
projeto à população, cultivando uma maior ligação 
dos Cidadãos com a candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura. Este envolvimento é, de resto, uma 
das peças-chave do processo, estando previsto um 
crescendo de iniciativas nesse sentido, numa estratégia 
que passará por várias etapas.
Sob o lema “E isto muda tudo”, a Candidatura de Aveiro 
a Capital Europeia da Cultura em 2027, assenta em 
quatro pilares fundamentais, que também integram 
a imagem da marca “Aveiro 2027”: Cultura, Natureza, 
Tech & Soul. Aposta-se na valorização daquilo que 
Aveiro é, nomeadamente através da condição ambiental 
e tecnológica única, e para se qualificar a rede de 
agentes culturais, a programação cultural, ao mesmo 
tempo que se leva Aveiro à Europa e se traz a Europa a 
Aveiro, numa lógica de Cidade, Município e Região.
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TEATRO AVEIRENSE 
CELEBRA O
139.º ANIVERSÁRIO
COM ANO RECORDE
DE ASSISTÊNCIA
O Teatro Aveirense (TA) celebrou os 139 anos 
numa fase de trabalho e de resultados: em 2019 o 
TA recebeu 67.956 espetadores, atingindo assim o 
recorde de assistência. Este faz parte de uma dinâmica 
de crescimento e de sustentabilidade da ação do 
Teatro, sendo o terceiro ano, desde 2016 – quando foi 
implementado um novo modelo de gestão – em que os 
números são superados.
Sendo a Cultura uma opção política estratégica da 
CMA e tendo a atividade do TA um papel central a esse 
nível, os números dos últimos quatro anos revelam um 
crescimento consistente em termos de assistência nas 
atividades do Teatro Aveirense: 40.776 espetadores 
em 2016, 50.557 em 2017, 47.239 em 2018 e os 
67.956 espectadores em 2019. Uma progressão que 
acontece tendo em conta o maior investimento na 
Cultura por parte CMA, materializado na programação 
do Teatro Aveirense, mas também na criação do Plano 
Estratégico Para a Cultura 2019-2030 e na candidatura 

desta cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027.
Os dados pontuam a celebração do 139.º aniversário, 
que no dia 5 de março assinalou a data com a estreia 
da peça Castro, do Teatro Nacional São João. Tratou-
se de uma dupla celebração, uma vez que também 
o Teatro Nacional São João esteve em modo de 
aniversário, neste caso o 100.º, festejado na derradeira 
etapa da sua visita a Aveiro.
A Castro que se pôde ver no Teatro Aveirense, entre 
os dias 5 e 7 de março, foi o primeiro encontro do 
encenador Nuno Cardoso com esse texto canónico 
da dramaturgia portuguesa, escrito no século XVI por 
António Ferreira. Tendo por pano de fundo os amores 
de Pedro e Inês, circularam nesta peça alguns assuntos 
que perseguem o encenador há muito: a família como 
lugar de claustrofobia e crime, a sedutora vizinhança 
de amor e morte, a vertigem da transgressão, e alguns 
outros.
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VENCEDORES
DO AVEIRO
JOVEM
CRIADOR
Damos agora a conhecer os vencedores do 
concurso Aveiro Jovem Criador. 
Para o concurso foram remetidas 131 
candidaturas, tendo sido selecionados 
para a exposição 129 trabalhos de 87 
concorrentes oriundos de todo o país. 
Quanto aos prémios, foram entregues 10 
Prémios, um Prémio Cidade de Aveiro, seis 
Menções Honrosas de Autor e 13 Menções 
Honrosas.
O concurso integrou as áreas Audiovisual, 
Arte Digital, Escrita (poesia), Fotografia, 
Ilustração, Música e Pintura cujo temas 
foram livres. 
A CMA reconhece a importância dos 
jovens na mobilização e participação cívica 
em diferentes contextos, incrementando 
o exercício dos direitos individuais e as 
condições de cidadania ativa, capacitando-
os, por esta via, para transformar a 
sociedade a nível artístico e cultural.

EXPOSIÇÃO
“EVOCAÇÃO DA 
PROCISSÃO DAS 
CINZAS EM AVEIRO”
Está patente ao público a exposição “Evocação da 
Procissão das Cinzas em Aveiro” que se desenvolve por 
diversos espaços das dependências da Ordem Terceira 
de São Francisco de Aveiro e do convento de Santo 
António, que lhe é anexo, até 27 de setembro, podendo 
ser visitada livremente. 
Estão expostas as imagens (13) que compunham o 
cortejo processional, assim como alguns objetos e 
trajes que a ele se associavam, bens preciosos que 
agora temos oportunidade de conhecer ou rever, 
trazendo à lembrança tradições afamadas e de grata 
memória como a que levava os pais a passar por 
debaixo dos andores de Santa Clara de Assis e São 
Luís, Rei de França, os seus infantes pedindo que lhes 
fosse dada a fala.
A Procissão das Cinzas em Aveiro, por diversos fatores, 
deixou de se realizar em 1969, perfazem agora 51 
anos. Contudo, o reconhecimento da importância da 
preservação da memória deste património imaterial 
e material precioso, conduziu a Câmara Municipal de 
Aveiro a estabelecer uma parceria com a Fraternidade 
Franciscana de Aveiro na promoção de uma exposição 
que evoca esta expressiva manifestação religiosa e 
popular.
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AUDIOVISUAL
[Faixa etária 12-17]
Prémio 
Mário Diogo da Silva Afonso | “Quem Sou Eu” 
Menção Honrosa
Rita Rodrigues Geirinhas | “What Fruit Are We? 

[Faixa etária 18-35]
Prémio 
Pedro André de Almeida Martins | “Quimera”
Menção Honrosa de Autor
João Pedro Garcia Neto 
Leonor Ramos do Bem Cónego 
Ana Laura Lopes Ferreira | “UA IT IS” 

ESCRITA
[Faixa etária 18-35]
Prémio
Bruno Miguel da Silva Pereira| “Os dias pelos astros” 
Menção Honrosa
José Julio Oliveira Limpo Trigueiros | “Criacionismo para 
principiantes”
Menção Honrosa
Ana Rita Correia Ricardo |“Talvez eu já seja um rio” 

FOTOGRAFIA
[Faixa etária 12-17]
Prémio
Maria Morgado Serrano | “Silhouette” 
[Faixa etária 18-35]
Prémio
Miguel Castelhano de Campos Paula | “Bateiras” 
Menção Honrosa
Francisca Correia Pinto Ferreira | “Movimento”
André Carvalhais Francisco | “Water as magnetic body/
Água como um íman” 
João Garcia Neto| “Compartimentos de ruína” 

ILUSTRAÇÃO
[Faixa etária 12-17]
Prémio
Eva Pais Andrade Dionísio | “Holiday’s doodle” 
Menção Honrosa
Sara Cunha Cabral Pinto | “Ligados às máquinas” 
Menção Honrosa de Autor
Luísa Castro Portugal Ferreira | “Olhares múltiplos” e 
“Metamorfose do olhar”

[Faixa etária 18-35]
Prémio
Evandro Renan de Souza Dias | “Erva daninha” 
Menção Honrosa de Autor
Daiena Irina Temoteo Dâmaso | “Hellgarve - Cada 
macaco no seu galho” e “Shellfish – Pela boca morre 
o peixe”
Menção Honrosa de Autor
Inês Pinto Nunes
Joana Pinto Nunes | “Fora para dentro” e “Dentro 
para fora” | Concorrente nº 21
Menção Honrosa de Autor
Pedro de Oliveira Rodrigues e Vaz da Cunha| 
“Sonhador” e “Sonolento” | Concorrente nº 33

MÚSICA
[Faixa etária 12-17]
Menção Honrosa
Afonso Dordio Gomes Cerveira Lima | “Rose Petals” 

[Faixa etária 18-35]
Prémio 
Silvia de Fátima Serra Fernandes Gomes | “Danço 
com a chuva” 
Menção Honrosa
Renan Lazaretti França | “Onde habitam os meus 
sonhos” 

PINTURA
[Faixa etária 12-17]
Prémio
Bernardo Batista Guerreiro | “Whoa” 
Menção Honrosa
José Guilherme Rodrigues de Almeida| “Lorde 
Patanisca” 

[Faixa etária 18-35]
Prémio
Joana Beatriz da Cunha Oliveira Araújo| “Sem Titulo” 
Prémio Cidade de Aveiro
Ana Sofia Coelho da Silva | “Cidade de Aveiro I”

Menção Honrosa de Autor
Pedro de Oliveira Rodrigues e Vaz da Cunha | “As 
Baratas” e “Ensaio sobre a experiência de ser inútil”
Menção Honrosa
Juliana Julieta Pedrosa Ferreira | “Green Girl” 
Sara Miguel Medeiros Seabra | “Sem Título 2” 
Rafael Oliveira| “Lado a Lado”
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PROJETO SEAT 
ART CITIES
EM AVEIRO

A CMA recebeu a doação de um mural artístico, 
instalado na Rua Carlos Aleluia (por debaixo da “Ponte 
de Pau”), da autoria do artista André da Loba, que 
enriquece e valoriza o espólio de arte público na Cidade 
de Aveiro, no âmbito do Projeto “SEAT Art Cities”, uma 
iniciativa da empresa automóvel SEAT.
A realização do mural em Aveiro faz parte de uma 
iniciativa que se insere num programa mais abrangente 
de arte pública que permitirá dotar a Cidade de obras 
de autores cujas particularidades artísticas potenciam 
importantes dinâmicas socioculturais e turísticas, 
sendo o nome de André da Loba, um expoente máximo 
desta expressão.
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A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
realizou a 24 de janeiro, uma conferência sob o 
tema “inovação em Educação”, no Centro de Artes 
de Águeda.
Esta Conferência, que se insere no Plano 
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar - 
Educ@RA, contou com um vasto leque de oradores 
peritos em várias áreas da Educação e teve 
como orador principal o Professor José Pacheco 
(fundador da Escola da Ponte), que se deslocou 
propositadamente do Brasil para participar neste 
evento.

CENTRO 
INTERMUNICIPAL 
DE RECOLHA 
OFICIAL DE 
ANIMAIS EM 
CONCURSO 
PÚBLICO
O Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(CIRA) avançou com a abertura do concurso 
público para construção do Centro Intermunicipal 
de Recolha Oficial de Animais (CIROA), com o valor 
base global de 2.813.947,92€ e um prazo previsto 
de execução de 180 dias.
O concurso foi lançado com três lotes, sendo o 
Lote 1 referente ao Pólo de Águeda e com o valor 
base de 1.077.085,77€, por sua vez o Lote 2 diz 
respeito ao Pólo de Aveiro e tem um valor base de 
934.182,11€, enquanto que o Lote 3 diz respeito 
ao Pólo de Ovar e conta com o valor base de 
802.680,04€.
Este é mais um passo contributivo para resolver 
um problema que afeta todos os Municípios 
associados e que se viu agravado pela entrada em 
vigor da nova legislação sem prévia preparação, 
avançando assim a CIRA para uma importante 
obra com uma solução de gestão integrada à 
escala intermunicipal.
A CIRA e os seus Municípios associados 
estão determinados em desenvolver políticas 
e investimentos que melhorem a gestão pela 
comunidade dos seus animais de companhia: este 
é um passo e um investimento muito importante.
A gestão do CIROA, dos seus Pólos de Águeda, 
Aveiro, Ovar e do já existente em Ílhavo, vai 
assentar num trabalho de equipa dos Médicos 
Veterinários dos Municípios associados da CIRA.

CONFERÊNCIA 
EDUC@RA 
DEBATEU A 
“INOVAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO”
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O Desafio da Mobilidade, enquanto estudo de caso, 
ambiciona potenciar o uso da bicicleta como meio de 
transporte sustentável e seguro.
Este estudo de caso pretende recolher informações 
para melhorar as vias clicáveis do Município de Aveiro 
e está em curso desde dezembro de 2019 a dezembro 
de 2021.
Pelo valor simbólico de 5,00€ os participantes tiveram 
acesso a um equipamento que além de uma luz tem 
funções de segurança e funciona como um sensor. Ao 
ser emparelhado com a sua App consegue recolher 
informações para conhecer e melhorar os trajetos 
percorridos por bicicletas.
Os 89 participantes, inscritos em 2019, já se encontram 
a utilizar os equipamentos e a gerar dados, como 
os trajetos mais utilizados, paragens e estado da 
via. Em fevereiro de 2020, na 2ª edição, acresceram 
91 participantes perfazendo um total de 180 
equipamentos distribuídos, tornando a amostra e dados 
mais fidedignos. 

O Aveiro Urban Challenges pretende apoiar o 
desenvolvimento de soluções, desafiar a capacidade 
de inovação disruptiva dos candidatos, e promover o 
trabalho colaborativo entre finalistas e empresas-chave, 
parceiras desta atividade.
Desde realidade aumentada para manutenção de 
equipamentos e redes de distribuição de água, novas 
soluções para Smart Grids, bicicletas a hidrogénio, 
uma ferramenta para gerir transportes públicos à 
solução de recolha seletiva de bio resíduos, nenhum dos 
desafios ficou sem resposta. O período de candidaturas 
encerrou em janeiro com obtenção de 39 candidaturas, 
provenientes de 11 países.
Em março serão apurados os cinco finalistas do Aveiro 
Urban Challenges. Num teste às suas capacidades 
todos os candidatos selecionados devem apresentar um 
pitch suficientemente atrativo e cativante, capaz de lhes 
assegurar um lugar na competição pelo prémio final.

O Aveiro 5G Challenges é uma atividade dirigida a 
Startups, Scaleups e centros de I&D, cujo objetivo 
é premiar projetos sustentado por tecnologia 5G, 

com a finalidade de atrair e fixar empresas de base 
tecnológica no Município de Aveiro.

A fase de candidaturas terminou com um balanço 
positivo de 28 candidaturas concluídas, procedentes 

de 10 países e de vários setores, desde os transportes 
à saúde, passando pela robótica. Apenas 10 finalistas 

serão selecionados para a fase seguinte e, na final, 
apenas três prémios têm acesso ao prémio de 

25.000,00€ cada. Em abril tem lugar o evento de Kick-
off a partir do qual os finalistas ingressam a fase de 

tutoria e desenvolvimento.
Os resultados alcançados revelam o impacto e a 

pertinência deste tipo de atividades, que permitem 
posicionar Aveiro no cerne da transformação digital, e 

numa referência para o setor.
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O 46.º Congresso da APAVT – Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e Turismo, respeitante ao 
ano de 2020 vai realizar-se em Aveiro, de 11 a 15 de 
novembro com o tema “Turismo: A Modernidade de um 
Mundo Amigo”. 
O Congresso da APAVT 2020 assume uma parceria de 
organização entre a CMA, a TCP e a APAVT - Associação 
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.
Esta é a terceira vez que a cidade de Aveiro, uma das 
mais emblemáticas do Centro de Portugal, acolhe o 
congresso da APAVT, depois de edições em 1986 e em 
2016. A apresentação do congresso, em cerimónia no 
Museu da Cerveja, em Lisboa, contou com as presenças 
de José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal 
de Aveiro, Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro 
de Portugal, e Pedro Costa Ferreira, Presidente da APAVT.
"Definitivamente, é altura para chamarmos a 
atenção para a necessidade de lutarmos todos pela 
modernidade. O Turismo não gosta de intolerância, 
não gosta de barreiras à circulação, não gosta de 
fronteiras fechadas, gosta de tolerância, de proximidade 
entre os povos, de solidariedade e de alegria de viver 
em conjunto. De tudo isto, falaremos em Aveiro, num 
congresso em que abordaremos igualmente os temas 
da sustentabilidade”, frisou.
Para José Ribau Esteves “o Congresso da APAVT em 
Aveiro será mais um impulso na nossa economia e em 
especial no conhecimento e na promoção do destino 
turístico de Aveiro, cidade, município e região”.
“A realização do congresso em Aveiro é de extrema 
importância, pois capitaliza a aposta que a Câmara 
Municipal de Aveiro tem vindo a fazer na área do turismo, 
atraindo mais investimento e mais conhecimento, num 
trabalho de parceria com as empresas do setor, com a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e, de 
uma forma muito especial, com a Turismo Centro de 
Portugal”, afirma.
“Saudamos e agradecemos publicamente a escolha da 
APAVT, assumindo o compromisso de uma organização 
de excelência com muitas notícias e surpresas”, diz 
ainda o autarca.

WI FI GRÁTIS
EM AVEIRO

Desde o dia 12 de dezembro que é possível aceder, 
gratuitamente, à internet, em vários locais do centro da 
cidade de Aveiro. Esta é mais uma iniciativa que contribui 
para o desenvolvimento da cidade enquanto Aveiro 
Tech City, e que coloca o Município entre as 127 cidades 
portuguesas com acesso gratuito à internet, em espaços 
públicos. 
Após a aprovação do projeto “Rede Wi-Fi no Centro da 
Cidade de Aveiro”, apresentado no âmbito da Linha de 
Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi do Turismo de 
Portugal, foi implementado o acesso gratuito à internet, 
em áreas com elevado fluxo de turistas e visitantes, 
bem como com elevado número de atividades culturais 
dinamizadas.
As áreas de intervenção abrangem a zona de acolhimento 
– Terminal Rodoviário de Aveiro; o centro histórico da 
Beira-Mar – que inclui as áreas exteriores ao Posto de 
Turismo de Aveiro (Turismo do Centro), Museu Arte Nova, 
Museu da Cidade, Biblioteca Municipal, Edifício da Antiga 
Capitania, Rossio e Praça do Peixe; Zonas adjacentes aos 
canais urbanos da Ria de Aveiro – desde o Rossio até ao 
Cais da Fonte Nova, incluindo o Mercado Manuel Firmino; 
e o centro histórico – Jardins do Museu de Aveiro/Santa 
Joana, Praça da República, Praça 14 de julho, Largo do 
Alboi, Largo Capitão Maia Magalhães, a zona da Praça 
Marquês de Pombal e o corredor do Parque da Cidade 
compreendido entre a Baixa de Santo António e o Parque 
Infante D. Pedro.
Esta iniciativa vem sustentar todo o trabalho que tem sido 
desenvolvido no âmbito do projeto Aveiro Tech City - uma 
aposta da CMA que tem em vista a transformação de 
Aveiro num Município inteligente, capaz de garantir uma 
melhor qualidade de vida para os seus cidadãos e uma 
melhor experiência para todos aqueles que a visitam.
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

04. SET

Elaboração do Programa Funcional do Edifício do Centro de Ambulatório e do Centro 
Académico Clínico do Hospital Infante D. Pedro/CHBV entre o Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, a Universidade de Aveiro e Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade.
Aveiro Tech City - Desafio Mobilidade – Deliberado, por unanimidade.
Projeto SEAT Art Cities - Implantação de Mural artístico em espaço público – Deliberado, por 
unanimidade, aceitar.
Renovação do Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Aveiro, a 
Universidade de Aveiro, a Associação Académica da Universidade de Aveiro e a Erasmus 
Student Network Aveiro – Deliberado, por unanimidade, renovar.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 136/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado - 
Proposta n.º 137/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 138/2019 – 
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 139/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 4, do Sector “N”, da Zona a Poente da Avenida 
25 de Abril – Deliberado, por unanimidade, extinguir a cláusula de reversão.
Extinção da Cláusula de Reversão - Parcela de Terreno destinada a garagens, inserida no 
Plano de Pormenor Urbanístico denominado por Zona a Poente da Avenida 25 de Abril – 
Deliberado, por unanimidade, extinguir a cláusula de reversão.
Aquisição de Parcela de terreno para integrar o domínio público, no âmbito da 
implementação do Parque de Estacionamento junto ao Complexo Desportivo de Taboeira – 
Deliberado, por unanimidade, adquirir.
Aquisição de terrenos para ampliação do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro – 
Deliberado, por unanimidade, adquirir dois imóveis.
Aquisição de novo Ferry Elétrico para transporte entre São Jacinto e o Forte da Barra – 
Abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - Reabilitação do Edifício Fernando 
Távora - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - Reabilitação do Edifício Fernando 
Távora - Trabalhos complementares – retificação – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por concurso Público n.º OM/CP/14/16 - “Ampliação do 1.º Ciclo da 
Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de São Bernardo” - Erros e Omissões – Deliberado, por 
unanimidade.

20. NOV

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar.
Revisão da Carta Educativa do Município de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico das Agras do Norte – Deliberado, por maioria, 
aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico da Área a Nascente da Estação de Comboios – 
Deliberado, por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico da Área a Sul do Pavilhão do Galitos – 
Deliberado, por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico da Avenida Dr. Lourenço Peixinho – Deliberado, 
por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudos Urbanísticos da Avenida Europa (ex-EN109) – Deliberado, 
por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico da Baixa de Santo António – Deliberado, por 
maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico do Parque de Feiras e Exposições – Deliberado, 
por maioria, aprovar.
Apreciação e votação do Estudo Urbanístico do Parque Urbano Santa Joana (eixo Aveiro-
Águeda) – Deliberado, por maioria, aprovar.

28.NOV

Atribuição do Prémio Escolar “Município de Aveiro” 2018/2019 para as Licenciaturas em 
Administração Pública, Matemática e Música – Deliberado, por unanimidade.
Estialiving - Residência de Aveiro, S.A. - Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 
Aveiro de 31/10/2016 Música – Deliberado, por unanimidade.
Apoios Financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações – 2019 – 
Deliberado, por unanimidade.
Feira de Março 2020 – Deliberado, por unanimidade, manter a Aveiro-Expo – Parque de 
Exposições, E.M. - em liquidação, como entidade responsável pela organização, gestão e 
exploração da edição de 2020.
Contrato de Depósito de Bens Culturais Móveis entre o Novo Banco e a Câmara Municipal 
de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Proposta de atualização do preço contratual - Contrato n.º 590/2018 (Fornecimento de 
Refeições Escolares, nos Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Ecolar e do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho de Aveiro) – Deliberado, por unanimidade.
Autorização de permanência num agregado familiar residente na Urbanização Social de 
Eixo - Proposta n.º 141/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Autorização de permanência num agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 143/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Alteração na composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 145/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 144/2019 – 
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 146/2019 – 
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 147/2019 – 
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 148/2019 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00 €.
Concurso Público n.º 6/19, para a “Concessão de Exploração do Café-Esplanada do Jardim 
do Lago da Fonte Nova, em Aveiro” - Impugnação administrativa apresentada por Mimos do 
Bosque Unipessoal, Lda. – Deliberado, por unanimidade.
Aditamento à proposta DCP-Património n.º 15/2019 - Aquisição de Terrenos para 
Implementação do Prolongamento da Rua Eng.º Basílio Tavares Lebre, em Verdemilho, 
Freguesia de Aradas - Aditamento à proposta DCP-Património n.º 15/2019 – Deliberado, por 
unanimidade.
Hasta Pública de 8 de novembro de 2019 - Alienação de Vários Imóveis Municipais - Autos 
de Arrematação – Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento.
Concurso Público OM/CP/15/17 - “Requalificação de Edifícios de Habitação Social no Bairro 
de Santiago” - Trabalhos de Supressão de Erros e Omissões – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/18 - “Reabilitação da Estrada de 
São Bernardo” - Trabalhos a menos dos trabalhos contratuais e trabalhos a menos 
complementares – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/28/19 - “Requalificação da área envolvente 
à Escola EB 2,3 de São Bernardo” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
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” - Trabalhos de Erros e Omissões – Deliberado, 
por unanimidade.
Alteração ao Estacionamento Tarifado para 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 949/1956 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 1105/1956 – Deliberado, por unanimidade.

05. DEZ

Aveiro Tech City - “Aveiro Criatech Artistic Residences” - Aprovação das Normas de 
Participação – Deliberado, por unanimidade.
Aveiro Tech City - “Aveiro Urban Challenges” - Adenda às Normas de Participação – 
Deliberado, por unanimidade.
Concurso “Techlab” - Alteração ao Cronograma de Execução do Concurso – Deliberado, por 
unanimidade.
Teatro Aveirense - Preçário para o ano de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Cessação do contrato de arrendamento apoiado com um munícipe residente na 
Urbanização de Cacia - Proposta n.º 149/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Autorização de permanência temporária num agregado familiar residente na Urbanização 
de São Jacinto - Proposta n.º 150/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Concurso Público Internacional para “Fornecimento contínuo de energia elétrica às 
instalações alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão 
Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal - Iluminação Pública (BTN-IP), dos Municípios de 
Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, 
Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, entidades 
que integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes” - Adjudicação – Deliberado, por 
unanimidade, adjudicar ao concorrente classificado em primeiro lugar “EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A.”.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/19 - “Parque de Estacionamento de 
Apoio à Intermodalidade” - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, 
por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/18 - “Ampliação do Centro Educativo 
de Verdemilho” - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/22/18 - “Reabilitação da Rua Direita - 
Verba” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/19 - “Requalificação da Avenida Dr. 
Lourenço Peixinho” - Prorrogação do prazo de entrega das propostas – Deliberado, por 
unanimidade.
.

19. DEZ

Apoios Financeiros às Associações Desportivas e às Associações de Pais no âmbito do 
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Gestão de Veículos Abandonados e Recolhidos na Via Pública – Deliberado, por 
unanimidade.
Contratos de consignação a celebrar no âmbito da venda de produtos, nos espaços da 
Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Boas Festas em Aveiro 2019-2020 - A Barrica - Associação de Artesãos da Região de Aveiro 
– Deliberado, por unanimidade.
Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação Musical das Beiras 
2020 - 2022 – Deliberado, por unanimidade.
Doação da obra “REVELATUM” de Adélia Gonçalves – Deliberado, por unanimidade.
Museu de Aveiro - Cidade/Santa Joana/Arte Nova e Ecomuseu da Marinha da Troncalhada - 
Preçário para o Ano de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Calendário de Feiras e Mercados de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de Topónimos – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 153/2019 – 
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 154/2019 – 
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 155/2019 – 
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 156/2019 – 
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 157/2019 – 
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 158/2019 – 
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 159/2019 – 
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 Eixo - 
Proposta n.º 151/2019 – Deliberado, por unanimidade.
Orçamento Participativo com Ação Direta do Município de Aveiro - aprovação das Normas 
de Participação – Deliberado, por unanimidade
“Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado em Aveiro e 
Concessão do Serviço Público de Estacionamento em Parques de Estacionamento 
Subterrâneos” - Erros e Omissões e Mapa de quantidades do caderno de encargos – 
Deliberado, por maioria.
Transferência para a CIRA - “GRRA: Grande Rota da Ria de Aveiro, CIROA, Aveiro Região 
de Bicicleta, Programação Cultural em Rede, Prevenção e Gestão de Riscos, Intervenções 
Estruturais” – Deliberado, por unanimidade.
Avenida de Santa Joana (Protocolo) - Revogação de deliberação - Processo FAM n.º 19 – 
Deliberado, por unanimidade.
Terreno destinado à implementação do futuro Campo da ACREMA - Revogação de 
deliberação - Processo FAM n.º 5 – Deliberado, por unanimidade.
Terreno destinado à implementação do futuro Campo da ACREMA - Revogação de 
deliberação - Processo FAM n.º 17 – Deliberado, por unanimidade.
Aquisição de terreno para Requalificação da Escola EB1 da Póvoa do Paço, freguesia de 
Cacia – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público Internacional n.º 11/19 - Sistema Público de Bicicletas 
Partilhadas (BUGA) na Cidade de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, adjudicar.
Aquisição de terreno para requalificação de arruamentos e passeios - Rua Mário 
Sacramento, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/21/17 - “Reabilitação de Edifícios de 
Habitação Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Rescisão do contrato – 
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/18/19 - “Beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal e Rua da Ribeira (Póvoa)” - Prorrogação do prazo – Deliberado, por 
unanimidade.
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” - Prorrogação do prazo – Deliberado, por 
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/02/19 - “Estabilização de Taludes e 
Estruturas de Suporte na Rua Padre Arménio Alves da Costa”- Prorrogação do inicio da obra 
– Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da Ex-EN109 - Interseção 
com a Rua Vale Caseiro e a travessia da Rua da Paz” - Adjudicação – Deliberado, por 
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da Ex-EN109 - Interseção 
com a Rua Vale Caseiro e a travessia da Rua da Paz” - Alteração do Diretor de Fiscalização 
– Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/25/19 - “Rotunda da Ex-EN109 - Interseção 
com a Rua Vale Caseiro e a travessia da Rua da Paz” - Alteração à minuta do contrato – 
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - Requalificação da Antiga Estação 
da CP, em Aveiro - Prorrogação do prazo – Deliberado, por unanimidade.
Concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros e do Serviço 
Público de Transporte Fluvial de Passageiros e Viaturas e do Centro Coordenador de 
Transportes de Aveiro - Ajustes na oferta – Deliberado, por unanimidade.

16. JAN

Processo n.º 1094/19.0BEAVR. Autor: David Iguaz Hermoso Mendoza. Réu: Município de 
Aveiro – Deliberado, por maioria.
Regulamento dos Procedimentos de Instrução - Inicio do procedimento e participação 
procedimental – Deliberado, por unanimidade.
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Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2020 – Deliberado, por unanimidade.
Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2020 | Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens – Deliberado, por unanimidade.
Concurso “Uma ideia, um projeto, uma ação” - Pagamento aos Agrupamentos escolares – 
Deliberado, por unanimidade.
Desafio Mobilidade - 2ª Call – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 10/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico a uma munícipe, no valor total de 
581,00 €.
Execução de Despejo - Urbanização de Santiago - Proposta n.º 11/2020 – Deliberado, por 
unanimidade.
Contrato de Concessão n.º 46/2010 - Cessão de Posição Contratual 12/10/2019 - Partilhar 
Sentidos, Restauração, Lda. - Concessão da exploração de um estabelecimento de 
restauração, sito no Mercado José Estevão - Pedido de renovação de contrato – Deliberado, 
por unanimidade.
“Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado em Aveiro e 
Concessão do Serviço Público de Estacionamento em Parques de Estacionamento 
Subterrâneos” - Prorrogação do prazo para apresentação das propostas – Deliberado, por 
maioria.
“Aquisição de parcela de terreno/Estudo Urbanístico da Quinta do Cruzeiro, Freguesia de 
Esgueira” - Aditamento às deliberações de 06/12/2007 e 25/07/2013 - Processo FAM n.º 
18 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/31/19 - “Parque Aventura de Esgueira” – 
Adjudicação – Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/17/19 - “Requalificação Urbana do Bairro 
da Misericórdia” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.

29. JAN

Inclusão do Saldo de Gerência do ano de 2019 no apuramento de Fundos Disponíveis de 
2020 – Deliberado, por unanimidade.
Mapas de Execução Orçamental, Proposta de Revisão Orçamental n.º 1 - Integração do 
Saldo de Gerência e Integração da Receita de Participação no IVA – Deliberado, por maioria.
Urban Innovative Actions - “Aveiro Tech City Bootcamp” - Aprovação das normas de 
participação da 2.ª edição – Deliberado, por unanimidade.
Projeto “Parque da Sustentabilidade” - Procedimento Concursal para Prestação de Apoio 
à Dinamização de Atividades Desportivas (Anulação de Cabimento) – Deliberado, por 
unanimidade.
Orçamento Participativo com Ação Direta do Município de Aveiro - Normas de Participação 
– Deliberado, por unanimidade.
Concurso Aveiro Jovem Criador 2019 – Prémios – Deliberado, por unanimidade.
Cessação do contrato de arrendamento apoiado de habitação sita na Urbanização de 
Taboeira - Proposta n.º 14/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 15/2020 – 
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 16/2020 – 
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 17/2020 – 
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 22/2020 – 
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 23/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.
Transmissão de contrato de arrendamento apoiado, referente a habitação na Urbanização de 
Santiago - Proposta n.º 25/2020 – Deliberado, por unanimidade.
“Conceção de Solução Tecnológica para Sistema Interativo e Imersivo do Museu da 
Cidade de Aveiro e do Projeto Aveiro Steam City no Edifício Fernando Távora” - Abertura de 
procedimento por concurso público – Deliberado, por unanimidade.
Aditamento à deliberação da Câmara Municipal de 21/03/2005 - “Alterar modo de 
pagamento constante da escritura pública: substituição de bens futuros a entregar à 
CORVIA, Lda.” (Processo FAM n.º 14) – Deliberado, por unanimidade.
Transversal à Avenida da Nova Estação (Parcela n.º 16) - Pagamento de indemnização – 
Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 5, Setor 8, sito na zona a Sudeste de Cacia – 
Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 3, Setor C, Urbanização de São Jacinto – 
Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 6, Setor D, Urbanização de São Jacinto – 
Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º10, Setor E, Urbanização da Forca-Vouga  – 
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/16/18 - “Reabilitação da Estrada de São 
Bernardo” - Prorrogação de prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - “Requalificação da Antiga Estação 
da CP, em Aveiro” - Trabalhos complementares e trabalhos a menos – Deliberado, por 
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/33/19 - “Qualificação da Rua João 
Francisco do Casal - Esgueira” - Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/32/19 - “Rotunda EX-EN 109 - Quinta do 
Simão junto ao “Solar das Estátuas” - Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

06. FEV

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de 
Aveiro e cada uma das Juntas de Freguesia do Município de Aveiro, para 2020 – Deliberado, 
por unanimidade.
Abertura de Conta Bancária Especifica – Cauções – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Hasta Pública para atribuição do direito de ocupação de dois lugares de 
venda para instalação e exploração de um estabelecimento de comércio e/ou serviços, nas 
lojas 3 e 10 do Mercado Municipal Manuel Firmino, no Município de Aveiro – Deliberado, por 
unanimidade.
Doação de obra ao Museu da Cidade – Deliberado, por unanimidade.
Protocolos de Colaboração para implementação de serviço de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico - Acertos de contas após cessação da vigência dos 
Protocolos – Deliberado, por unanimidade.
Cessação do contrato de arrendamento apoiado com um munícipe residente na Urbanização 
de Cacia - Proposta n.º 26/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, 
na União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 27/2020 – Deliberado, por 
unanimidade.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Eixo - 
Proposta n.º 28/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento Concursal por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de 
Arrendamento Apoiado - Reatribuição de Habitações sitas na Urbanização de Cacia, casas 
n.º 8 e n.º 11, aos candidatos suplentes, por desistência de candidatos - Proposta n.º 
31/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a famílias Proposta n.º 32/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 581,00€.
Aquisição de casa de um pavimento, na Rua Direita, Freguesia de Aradas, para construção 
de uma rotunda – Deliberado, por unanimidade.
Concurso Público n.º 18/19 - “Concessão da Exploração do Bar-Esplanada do Cais da 
Ribeira de Esgueira” – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Consulta Prévia n.º OM/Cpr/08/19 - “Reforço da sinalização de Estradas 
em Aveiro/2019” - Alteração do Diretor de Fiscalização – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/18/19 - “Beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal e Rua da Ribeira (Póvoa)” - Trabalhos Complementares – Deliberado, por 
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/19 - “Requalificação da Avenida Dr. 
Lourenço Peixinho” – Adjudicação – Deliberado, por maioria.

20. FEV

Código de Conduta – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Código de Conduta, anexo à proposta. 
Procedimento por Sorteio Público para atribuição do Direito de Uso Privativo de 27 lugares 
de Amarração e 26 Armazéns de Apresto no Cais de Pescadores de São Jacinto para 
Exercício de Pesca Artesanal Local, no Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Protocolo com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna - Festa da Saúde 2020 – 
Deliberado, por unanimidade.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização das Quintãs - 
Proposta n.º 43/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Ocupação sem título - Bairro da Quinta do Griné, Bloco 4, 1.º E, Freguesia de Santa Joana - 
Proposta n.º 45/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 35/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 36/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 37/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 38/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 41/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 42/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
“Aquisição de parcela de terreno/Estudo Urbanístico da Quinta do Cruzeiro, Freguesia de 
Esgueira” - Alteração da titularidade do proprietário da parcela de terreno a adquirir” - 
Aditamento à deliberação de 16/01/2020 - Processo FAM n.º 18 – Deliberado, por unanimidade.
Concessão de Exploração do Restaurante do Centro de Congressos de Aveiro – Deliberado, 
por unanimidade, autorizar a abertura de novo procedimento por Concurso Público.
“Aquisição de novo Ferry Elétrico para Transporte entre São Jacinto e o Forte da Barra - 
Prorrogação de prazo para apresentação de propostas – Deliberado, por unanimidade.
Programa Ecovalor – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/17/19 - “Requalificação Urbana do Bairro da 
Misericórdia” - Trabalhos complementares e Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.
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” - Trabalhos de Erros e Omissões – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/01/20 - “Reabilitação e Ampliação da 
Escola Básica da Quintã do Loureiro” - Aprovação do Projeto de Execução e abertura de 
procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/20 - “Requalificação e Ampliação 
da Escola Básica da Póvoa do Paço” - Aprovação do Projeto de Execução e abertura de 
procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos 
Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca” - Abertura de procedimento – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/03/20 - “Qualificação da Estrada de 
Ligação do CMIA à Marinha da Troncalhada” - Aprovação do Projeto de Execução e abertura 
de procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/08/18 - “Reabilitação do Edifício Fernando Távora” - 
Trabalhos complementares N.º 5 e trabalhos a menos N.º 3 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/08/18 - “Reabilitação do Edifício Fernando Távora” - 
Trabalhos complementares N.º 4 e 6 e trabalhos a menos N.º 2 – Deliberado, por unanimidade.
Programa de Redução Tarifária (PART) 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.

05. MAR

Permuta de Terrenos a celebrar com António Paulo de Albuquerque Rocha Pereira Boia e 
Irmãos – Deliberado, por unanimidade. 
Protocolo celebrado entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e o Município de Aveiro 
para instalação e funcionamento de Espaços do Cidadão no concelho de Aveiro - Termo de Adesão 
para Renovação do Cartão de Cidadão nos Espaços Cidadão – Deliberado, por unanimidade.
Rede Culture Next e Fundo para a Cultura - Proposta de Adesão – Deliberado, por unanimidade.
Transferência para a DGEstE - Pagamento de refeições escolares servidas nos refeitórios 
das escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico a Alunos do 1.º Ciclo - ano lectivo 
2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado com um 
morador residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 47/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 48/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08€.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lotes n.ºs 2 e 13, ambos do Setor VI, da Zona a Sudeste 
de Cacia – Deliberado, por unanimidade.
Extinção da Cláusula de Reversão - Lote n.º 28, do Setor VII, da Zona a Sudeste de Cacia – 
Deliberado, por unanimidade.
Declaração Ambiental do Plano Diretor Municipal de Aveiro – Deliberado, por maioria, aprovar.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - “Construção do Ecocentro Municipal 
de Aveiro” - Projeto de Execução e abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/18 - “Ampliação do Centro Educativo de 
Verdemilho” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/17/19 - “Requalificação Urbana do Bairro 
da Misericórdia” - Trabalhos complementares – Deliberado, por unanimidade.



| COMUNICAÇÃO À POPULAÇÃO |

MEDIDAS DA CMA PARA GESTÃO DA PANDEMIA 
COVID-19/CORONAVIRUS

No âmbito do trabalho que a CMA, a Comissão Municipal de Proteção Civil do Município de Aveiro e várias 
entidades parceiras, têm vindo a desenvolver na gestão do Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, 
damos nota das medidas já implementadas, como contributos para suster a propagação do vírus e reduzir ao 
máximo o desenvolvimento e o crescimento da doença.

EVENTOS CANCELADOS

1. Feira de Março: Cancelada a edição 2020 da Feira 
de Março, pelo seu elevado risco com a concentração 
de milhares de pessoas de muitas proveniências, 
devolvendo a todas as empresas os valores já pagos 
pela sua participação na Feira;

2. Teatro Aveirense e Centro de Congressos: 
Cancelamento e/ou adiamento da programação 
agendada até ao próximo dia 3 de abril 2020, 
devolvendo aos Cidadãos o valor integral dos bilhetes 
já pagos para os eventos cancelados;

3. OPAD: Cancelámos as sessões de divulgação do 
OPAD / Orçamento Participativo com Ação Direta, 
marcadas para o período de 16 de março a 23 de abril, 
prosseguindo a divulgação do OPAD por outros meios;

4. Maratona da Europa: Possibilidade do adiamento da 
Maratona da Europa Aveiro 2020 de 26 de abril, fixando 
o dia 3 de abril de 2020 como a data de tomada de uma 
decisão definitiva com as Entidades Parceiras da sua 
organização;

5. Outros eventos: Cancelamento de todos os eventos 
geradores de concentração de pessoas, sejam 
da iniciativa da CMA, sejam de outras entidades, 
cumprindo as orientações da DGS.

FUNCIONAMENTO DA CMA

1. Serviços Municipais: A CMA ativou os Serviços 
Municipais Essenciais, traduzindo-se na suspensão do 
atendimento presencial no Gabinete de Atendimento 
Integrado (GAI) e na Polícia Municipal (DPMF), com 
o atendimento ao público a ser realizado pelas vias 
telefónica (234 406 300) e digital (em especial via email: 
geral@cm-aveiro.pt). Nos casos extraordinários que se 
justifiquem, será marcado dia e hora para atendimento 
presencial;

2. Cultura e Turismo: Estão encerrados ao Público os 
Museus Municipais, a Casa Municipal da Cidadania, o 
Centro Municipal de Interpretação Ambiental e a Loja 
BUGA.

3. Biblioteca Municipal: Procedemos ao encerramento 
ao público da Biblioteca Municipal, antecipando o seu 
fecho previsto para final de abril / maio no âmbito 
da mudança para a sua nova instalação no Edifício 
Fernando Távora;

4. Moliceiros (Concessão CMA): Recomendámos aos 
Concessionários da CMA a suspensão da atividade dos 
passeios de Moliceiro nos Canais Urbanos de Aveiro, o 
que foi prontamente acolhido por todos;



1. Estacionamento Livre: 
 Os parcómetros na Cidade foram desativados,   
 ficando as áreas de estacionamento parconizadas   
 em regime de utilização livre, sem pagamento, assim  
 como o estacionamento do Mercado Manuel Firmino,  
 com horário das 08.00 às 20.00 horas.

2. Transportes Públicos Aveirobus:
 A CMA e o seu concessionário Aveirobus / ETAC,   
 ativaram a partir do dia 25 de março de 2020 (até   
 novo aviso) a redução das carreiras nos transportes  
 rodoviários e marítimos (consultar mapa em www.  
 aveirobus.pt), visando diminuir o risco de contágio   
 pelo Coronavírus, colocando a oferta proporcional à
  procura que se reduziu imenso, e reduzindo despesas
 desnecessárias de operação, ativando também um   
 novo serviço de transportes a pedido para   
 responder a necessidades pontuais dos Cidadãos,   
 dentro das Linhas Aveirobus e fora dos horários em  
 vigor, que se pode solicitar fazendo marcação pelo   
	 número	de	telefone	915 047	702.

Exortamos os Cidadãos a continuarem a assumir, 
com calma e rigor, comportamentos que garantam o 
imprescindível contributo individual para o Combate 
ao Coronavírus, com a adoção das medidas de 
proteção divulgadas pela DGS, nomeadamente no que 
respeita ao distanciamento social, à higiene pessoal 
e à sinalização de sintomas e situações de risco à 
Autoridade de Saúde / Linha SNS24.

1. Serviços mantidos e intensificados: Todos os   
 serviços prestados pela Veolia estão a ser mantidos,  
 e alguns intensificados, com exceção do controlo   
 de ervas infestantes (corte mecânico e aplicação   
 de herbicida) que foi temporariamente substituído   
 por desinfeção da via pública junto ao Hospital,
 Centro de Saúde, Extensões de Saúde e USF’s de   
 todo o Município, Mercados Municipais, Farmácias,   
 Tribunal, Serviços Públicos, entre outros, bem como   
 desinfeção de mobiliário urbano;

2. Suspensão de recolha de Monos e Verdes: a   
 componente de tratamento mecânico-biológico do
  UTMB da ERSUC, encontra-se encerrado por   
 questões sanitárias, seguindo as orientações e 
 recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente,
 pelo que todos os resíduos, incluindo os monos   
 (objetos domésticos fora de uso) e resíduos verdes   
 são depositados diretamente no aterro sanitário.   
 Solicitamos por isso aos Cidadãos que retenham
  estes resíduos na sua habitação / instalações   
 até que este serviço se restabeleça e que não os   
 abandonem na via pública.

3. Proibido colocar sacos do lixo fora dos contentores:  
 É proibida a colocação de sacos do lixo fora dos   
 equipamentos de deposição de resíduos, bem como  
 a sua deposição na via pública/porta-a-porta,   
 devendo cada Munícipe proceder à colocação dos   
 seus sacos dentro do contentor mais próximo.

Expressamos o nosso Agradecimento público à   
rápida reação da Veolia e da ERSUC na tomada   
de medidas de prevenção face a esta pandemia de  
Covid-19.

GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS TRANSPORTES

PÚBLICOS

E PARCÓMETROS

Estamos Juntos Nesta Luta.
Contamos Consigo.



DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO

PERMANEÇA EM CASA

Não se dirija ao trabalho, à escola 

ou a espaços públicos, nem 

utilize transportes públicos. 

SEPARADO DE OUTROS

Deve permanecer numa divisão 

própria e evitar contacto com 

outros em espaços comuns.

NÃO PARTILHE ITENS

Não partilhe pratos, copos, 

utensílios de cozinha, toalhas, 

lençóis ou outros itens.

NÃO RECEBA VISITAS

Não convide pessoas a sua casa. 

Caso seja urgente falar com 

alguém, faça-o por telefone.

LIGUE ANTES AO MÉDICO

Evite deslocações desnecessárias 

a serviços de saúde e ligue antes 

para averiguar alternativas.

LAVE AS MÃOS

Lave as mãos frequentemente, 

com água e sabão durante, pelo 

menos 20 segundos.

MÁSCARA, SE NECESSÁRIO

Se lhe foi recomendado, deve 

utilizar uma máscara quando 

estiver com outras pessoas.

AO ESPIRRAR E TOSSIR

Tape a boca e o nariz com um 

lenço descartável, deite o lenço 

no lixo e lave as suas mãos.

MONITORIZE SINTOMAS

Meça a sua temperatura 

diariamente e informe se surgir 

um agravamento dos sintomas.

CUIDADO COM RESÍDUOS

Coloque os resíduos produzidos 

num saco de plástico diferente 

dos restantes.

STOP

NOVO CORONAVÍRUS | COVID-19
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