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 A edição de junho de 2020 do Boletim Informativo da Câmara Municipal de Aveiro 
(CMA) apresenta muita informação sobre a intensa vida da sua atividade, com destaque 
para a Luta Contra a Pandemia do Coronavírus / Covid-19 e para todo o trabalho de 
apoio à atividade social e económica do Município, assim como às muitas obras que 
estamos a desenvolver por todo o Município, de tipologias diversas e em diferentes 
estados de desenvolvimento.

 Este continua a ser um tempo em que temos de ter na primeira linha dos cuidados de todos e do nosso 
trabalho, a gestão dos comportamentos individuais e coletivos que impeçam o Coronavírus de se propagar 
pelo contágio entre as pessoas, tomando as medidas adequadas a cada tempo e circunstância.
 A nova normalidade que estamos a instalar, aposta no sucesso dessa Luta e investe no relançamento 
da atividade social e económica, que temos de fazer retomar com determinação, cuidados no presente e 
aposta ousada e forte para termos melhor futuro.
 Ao nível das obras, estamos numa fase de elevada intensidade, procurando por esta via cumprir os 
objetivos definidos no planeamento do mandato autárquico, ao mesmo tempo que queremos intensificar o 
investimento para contribuir de forma ainda mais intensa para a retoma económica, e para a requalificação 
urbana e ambiental da Cidade e do Município, tornando-o ainda mais atrativo para residentes, investidores, 
estudantes e profissionais, e para os turistas na certeza que tudo estamos a fazer para voltar aos ritmos 
de crescimento e notoriedade que tínhamos até fevereiro deste ano.
 Investir hoje muito para recolher resultados no futuro próximo e mais longínquo, e apoiar os Cidadãos 
que verdadeiramente precisam de uma ajuda de exceção, são as linhas de ação principal que estamos 
a executar para ultrapassar as dificuldades que estamos a viver e que vamos viver neste futuro mais 
próximo, e para construir a cada dia um futuro melhor.
 Estamos Juntos e vamos conseguir.
 Os eventos dos próximos meses vão ter um programa diferente, nomeadamente o Festival dos Canais 
e o Festival Dunas de São Jacinto, adequados às condicionantes do Combate à Pandemia do Covid-19, e 
mantidos como instrumentos de animação e de atração de Gente ao Município de Aveiro, promovendo o 
território e induzindo a atividade social e económica, determinados que estamos em voltar com as edições 
de programação normal em 2021, cheios de vida e energia.
 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 Junho 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
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3M€
EM NOVO 
COMPLEXO 
DE CAMPOS 
DE TREINO

Estádio Municipal de Aveiro / 
Mário Duarte

Foi em sessão pública realizada na 
envolvente ao Estádio Municipal de 
Aveiro (EMA) / Mário Duarte, que a 
Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 
apresentou o projeto dos Campos de 
Treino do EMA.
A obra já em execução pela empresa 
Arouconstrói – Engenharia e 
Construções S.A., representa um 
investimento de três milhões de euros 
da CMA.
No âmbito da parceria entre a CMA e 
o Sport Clube Beira-Mar, o Complexo 
será cedido ao clube para instalação 
da Academia de formação do clube.
Este é um importante investimento 
a realizar na área envolvente do EMA 
que significa o concretizar da aposta 
de dinamização e de dar vida a esta 
zona de equipamentos desportivos 
do Município de Aveiro, que temos em 
desenvolvimento.

A Bancada tem lotação máxima prevista 
de 1000 pessoas. 400 lugares para os 
campos situados a norte (Futebol de 9 

e Futebol de 7) e 600 lugares para os 
campos de futebol de 11, que ficam 

situados a sul.

Área: 3.500 m2

CAMPOS DE FUTEBOL
Futebol de 11: 2 campos em relva sintética

Futebol de 9: 1 campo em relva natural
Futebol de 7: 1 campo em relva sintética

6 Balneários
para Equipas

3 Balneários
para Árbitros

Balneário/
Sala de Treinadores
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AVANÇA PROJETO
DO PAVILHÃO MUNICIPAL 
JUNTO AO EMA

Nesta lógica de dar uma nova dinâmica a 
esta zona desportiva do Município, a CMA 
adjudicou a elaboração do projeto de execução 
do novo Pavilhão Municipal com quatro 
campos, a construir nas imediações do EMA, 
pelo valor de 95.066,10€.
Com a construção deste novo Pavilhão junto 
ao Complexo de Campos de Treinos do EMA 
e à Cidade de Futebol da AFA (também 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.
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 deste novo 
Pavilhão, assim como o investimento noutras 
infraestruturas da CMA e das Associações, e à 
realização de vários eventos desportivos.

PMAA 19/20: APOIO FINANCEIRO 
AO SC BEIRA-MAR
No âmbito do Programa Municipal de Apoio às 
Associações (PMAA), a CMA aprovou e atribuiu 
um apoio à atividade regular do Sport Club 
Beira-Mar para a época desportiva 2019/20, no 
valor de 78.500€ e um apoio ao investimento 
no montante de 5.000€.
O apoio da CMA ao SC Beira-Mar para a 
presente época desportiva só foi possível 
agora, dado que em dezembro de 2019 
(momento em que foram atribuídos os 
apoios a todas as Associações do Município), 
apesar do Clube não ter dívidas ao Estado, 
conservava a posição de acionista da SAD, 
que mantinha dívidas à Segurança Social, o 
que impossibilitou a sua candidatura ao PMAA 
2019/20 nos termos da Lei. Por esse mesmo 
motivo a CMA não pôde contratualizar apoios 
financeiros com o SC Beira-Mar nas épocas 
desportivas de 2017/2018 e de 2018/2019.

Restaurante-Bar

Sala de Fisioterapia e Recuperação

Sala de Primeiros Socorros
e Controlo Anti-Doping

Lavandaria

Sala Polivalente

Ginásio

Zona de venda de Merchandising 
e receção aos Sócios

Sala de Reuniões
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ÉPOCA 
BALNEAR
EM
SÃO JACINTO
A praia de São Jacinto continua a merecer especial 
atenção por parte da CMA, tendo sido aberta a 13 de 
junho, a Época Balnear 2020.
Neste dia foram hasteadas a Bandeira Praia Acessível 
Para Todos, que promove o cumprimento da legislação 
sobre acessibilidade, bem como com a Bandeira 
Qualidade de Ouro 2020, atribuída pela QUERCUS, que 
premeia as zonas balneares portuguesas em que as 
águas apresentam melhores resultados em termos de 
qualidade.

Bandeira Azul
Em 2020 e pelo 15.º ano consecutivo a Praia de São 
Jacinto foi também galardoada com a atribuição da 
Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade 
ambiental e urbana, mérito do trabalho da CMA e das 
entidades parceiras na sua gestão, e muito em especial 
dos Cidadãos que a vão premiando com a sua presença
e com a utilização equilibrada e sustentável.
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PROTOCOLOS 
ASSINADOS COM OS 
BOMBEIROS
No passado dia 23 de março, foram assinados os 
Protocolos entre a CMA e os Bombeiros Novos de 
Aveiro e os Bombeiros Velhos de Aveiro para o ano de 
2020. A assinatura decorreu sem a normal Cerimónia 
Pública, tendo em conta os constrangimentos 
causados pelo combate à Pandemia da Covid-19 / 
Coronavírus. 
Com o valor global de apoio de 348.000€ e na 
sequência do protocolado, foi transferida, no dia 24 
de março, a primeira tranche para cada uma das duas 
Associações Humanitárias de Bombeiros do Município.
O Protocolo de Colaboração entre a CMA e a 
Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme 
Gomes Fernandes – Bombeiros Novos de Aveiro, 
permite o apoio e a comparticipação financeira 
da CMA, correspondente ao ano de 2020, no valor 
global de 182.104,83 € (inclui financiamento à 
delegação de São Jacinto).
Por seu turno, o Protocolo de Colaboração entre a 
CMA e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aveiro – Bombeiros Velhos de Aveiro, 
significa o apoio e a comparticipação financeira 
da CMA, correspondente ao ano de 2020, no valor 
global de 165.895,17€.
A sustentabilidade e garantia da prestação do socorro 
às Populações é assumida como muito importante pela 
CMA, assumindo o apoio a instituições relevantes para 
essa missão, como os Bombeiros Novos de Aveiro e os 
Bombeiros Velhos de Aveiro, contribuindo desta forma 
para a melhoria da prevenção e diminuição dos riscos 
resultantes de sinistros, calamidades ou catástrofes.
É por isso uma importante opção política da CMA 
cooperar na prossecução do interesse público 
subjacente a toda a atividade municipal e em 
estreita articulação com as demais entidades com 
atribuições nessa área, nas operações de socorro 
e assistência à população em geral, financiando a 
CMA os Bombeiros em operações muito importantes 
como são a gestão operacional da Proteção Civil 24 
horas por dia, e o reforço de efetivos das equipas de 
intervenção permanente.

PLANO OPERACIONAL 
MUNICIPAL 
PARA PREVENÇÃO E 
COMBATE CONTRA 
INCÊNDIO

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
de Aveiro, que promove a articulação entre as 
entidades intervenientes no Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovou por 
unanimidade o Plano Operacional Municipal para o 
ano 2020, para a época de prevenção de incêndios e 
rurais que se aproxima.
Este plano define a estratégia de prevenção e combate 
dos incêndios florestais e regula a articulação entre 
entidades e organismos municipais e distritais, tendo 
como principais objetivos: desenvolver um sistema 
de deteção e vigilância articulado e eficaz; mobilizar 
rapidamente os meios de combate; extinguir os 
incêndios na sua fase inicial, e, evitar o risco para a 
população, seus bens e atividades.

Limpeza de terrenos
No âmbito do referido plano, a CMA aproveitou para 
relembrar que, no âmbito da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, os terrenos junto aos edifícios e aos 
aglomerados populacionais tinham de ser limpos até 
dia 31 de maio.
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que detenham terrenos confinantes a 
edifícios inseridos em espaços rurais eram obrigados 
a proceder à gestão de combustível, ou seja à limpeza 
de vegetação nos terrenos, numa largura de 50 metros, 
medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre 
que esta faixa abrangesse terrenos ocupados com 
floresta, matos e pastagens, ou, numa largura de 
10 metros quando a faixa abrangia exclusivamente 
terrenos ocupados com outras ocupações.
Também os terrenos inseridos nas faixas exteriores, 
de largura 100 metros, de proteção aos aglomerados 
populacionais inseridos ou confinantes com espaços 
florestais, e definidos no Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, têm que ser limpos.
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2019
COM BALANÇO
POSITIVO

Está aprovado o Relatório de Gestão e a Prestação 
de Contas de 2019 da CMA, um ano de elevada 
intensidade na sua atividade.

Nota de destaque para o elevado número de projetos, 
concursos e obras em desenvolvimento por todo 
o Município e a estabilização de uma programação 
cultural e de uma agenda de eventos principais de 
grande expressão, tendo um efeito muito forte e 
sentido na vida do Município de Aveiro, recebendo um 
balanço muito positivo. 

Foi também um ano de estabilização da gestão da CMA 
no que respeita à sua reestruturação e recuperação 
financeira, pela execução do primeiro ano completo 
de execução do Programa de Ajustamento Municipal 
(PAM) após a sua revisão.

Conseguimos a capacitação da CMA para o 
investimento, tirando o máximo proveito de 
oportunidades como a dos Fundos Comunitários do 
Portugal 2020 e da Europa 2020, assim como para 
a elevação da qualidade dos serviços prestados 
aos Cidadãos, atingindo-se em ambos os casos 
(investimento e serviços CMA), patamares mais 
elevados de quantidade e qualidade, que são uma 
evidência, criando condições para a continuidade desse 
caminho nos próximos anos.

Novo PDM e Carta Educativa
Na gestão das Políticas Municipais, o destaque 
vai para a entrada em vigor do novo Plano Diretor 
Municipal (PDM) e da nova Carta Educativa, marcos 
muito importantes da atividade da CMA e da vida do 
Município de Aveiro, sendo que em várias outras áreas 
da atividade, a CMA aumentou em quantidade e em 
qualidade a sua oferta de iniciativas e de serviços.

Candidatura a Capital Europeia da Cultura
O lançamento da candidatura de Aveiro a Capital 
Europeia da Cultura 2027 é uma aposta estratégica de 
enorme importância para a qualificação da rede e da 
programação cultural, assim como de Aveiro, Cidade, 
Município e Região, mais relevante no contexto cultural 
e europeu, mais atrativo para a conquista de novos 
públicos e contributivo para o crescimento da sua 
capacidade de liderança política.

Prosseguimos o desenvolvimento de muito e bom 
trabalho ao nível das várias Parcerias com Entidades 
Públicas e Privadas, com as Juntas de Freguesia e 
as Associações do Município de Aveiro, com projetos 
à escala Municipal, Regional, Nacional e Europeia, 
lançando já no âmbito da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro, um trabalho com consistência 
relevante de preparação do quadro de investimentos 
para o próximo período de programação 2021/2027.
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Na gestão da CMA em 2019 mantivemos uma 
determinada aposta na sua capacitação, com mais e 
melhor trabalho, cumprindo o compromisso assumido 
com os Cidadãos, gerindo com rigor, seriedade e 
transparência.

Pelo balanço muito positivo do ano de 2019, se faz 
nota pública de agradecimento a Todos os que deram 
contributo, Funcionários, Empresas fornecedoras 
de bens e serviços, Entidades Públicas e Privadas, 
Cidadãos.

UMA NOTA SOBRE A 
SITUAÇÃO FINANCEIRA

A situação financeira da CMA é boa: em seis anos a 
CMA passou de uma situação financeira péssima 
para boa, em consequência de um trabalho intenso 
de gestão executando uma profunda reforma 
organizacional e financeira.

A execução financeira da despesa foi de 59.546.663€ 
e a da receita foi de 114.331.032€, registando-se um 
resultado operacional positivo de 9.199.795€.
Registou-se uma redução da dívida total em cerca de 

7,8 M€, o que representa uma variação de -7,67% face 
ao ano transato, fixando a dívida do Universo Municipal 
no valor global de 94,2 M€.
A 31de dezembro de 2019, o rácio da Dívida sobre a 
Receita, nos termos da Lei, foi de 1,76, marcando a 
caminhada de recuperação financeira notável da CMA 
nos últimos cinco anos, rumo ao limite de 1,50, que 
representa o atingir o equilíbrio financeiro, que no PAM 
da CMA está definido para ser alcançado em 2021.

Descida do rácio da Dívida vs. Receita (2014 a 2019):

2014

1,76

0

2,07

2,64

2,60

3,03

3,42

2015 2016 2017 2018 2019

Dívida vs. Receita (2014 a 2019)
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ESTUDO
URBANÍSTICOS 
APROVADOS
Estudo Urbanístico do quarteirão da Forca norte

O estudo urbanístico e o estudo de alinhamentos do 
quarteirão da Forca norte surge no âmbito do processo 
de desenvolvimento urbano da envolvente ao espaço 
da segunda loja da “Mercadona” em Aveiro.
Estes novos estudos e cérceas têm como objetivo a 
criação de condições para a ocupação e o crescimento 
urbano desta zona, com a devida qualidade, 
sustentabilidade e relação compatibilizada com as 
áreas urbanas próximas.

Estudo Urbanístico da zona da IPSS Florinhas
do Vouga

No âmbito do processo de organização, estruturação e 
desenvolvimento urbano da zona frontal às instalações 
da IPSS Florinhas do Vouga, que também integra outros 
equipamentos importantes e geradores de circulação de 
pessoas, como o Cemitério Central, o Auditório D. João 
Evangelista de Lima Vidal e a Sé de Aveiro, é necessário 
construir um novo acesso pedonal e rodoviário (já 
definido no novo Plano Diretor Municipal).
Neste sentido, foi aprovado o Estudo Urbanístico da 
zona da IPSS Florinhas do Vouga.
Este estudo tem em consideração a necessidade de 
criar condições para a devida organização, ocupação 
e desenvolvimento urbano e a melhoria relevante das 
condições de acessibilidade e de segurança pública.

Estudo Urbanístico de Santiago

A CMA aprovou a alteração ao Estudo Urbanístico 
de Santiago, tendo em conta a necessidade de 
regeneração urbana da zona e de acordo com a 
alteração de qualificação de solo definido no PDM, em 
vigor desde o dia 10 de dezembro de 2019.

Estes Estudos foram realizados pelas equipas da 
Divisão de Planeamento do Território e a Divisão de 
Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Aveiro.

NOVO CAIS DOS 
PESCADORES DE SÃO 
JACINTO
O Presidente da CMA, José Ribau Esteves, entregou 
no dia 30 de maio, em São Jacinto e em ambiente 
informal, os alvarás da licença dos lugares de 
atracagem e dos armazéns de apresto aos pescadores 
profissionais a quem foram atribuídos na Hasta Pública 
de 23 de maio, para uso privativo do novo Cais dos 
Pescadores de São Jacinto.
O momento foi precedido de uma visita ao novo 
Cais, um investimento de 339.200€ da CMA, que 
trouxe a São Jacinto uma infraestrutura de apoio à 
pesca artesanal profissional, cumprindo o objetivo de 
potenciar a competitividade da zona e a valorização 
dos produtos da pesca artesanal, aumentando a 
funcionalidade dos serviços oferecidos aos pescadores 
e melhorando a qualidade das suas condições de 
trabalho e de segurança. A obra foi realizada pela 
empresa Hydro Stone – Engenharia Lda..

DEMOLIÇÃO
DO ANTIGO AQUARTELAMENTO
DA POLÍCIA MARÍTIMA

Foi demolido o antigo aquartelamento da Polícia 
Marítima do Cais do Paraíso e limpeza do espaço 
envolvente, uma obra no valor de 30.634€, realizada 
pela empresa Construtora Paulista, Lda..
No âmbito do processo em curso de formalização 
da entrega em propriedade plena deste terreno entre 
a CMA e a Marinha / Ministério da Defesa Nacional, 
materializando o velho acordo estabelecido entre as 
referidas entidades aquando da reabilitação pela CMA 
do Edifício da Antiga Capitania.
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NASCE A
AVENIDA EUROPA
Foi a 1 de abril que teve início formal e de utilização prática o topónimo de 
AVENIDA EUROPA.
O nome “Avenida Europa” simboliza a referência e a homenagem à União 
Europeia a que pertencemos, ao mais longo período de paz, cooperação e 
desenvolvimento da história da Europa, que muito se deve ao papel que a 
solidariedade e a coesão desempenharam e desempenham na construção 
e desenvolvimento da União Europeia e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente Portugal.
Verificando-se que ao longo desta via, desde o limite do Município 
de Aveiro com o Município de Albergaria-a-Velha, a norte, em Cacia, 
até ao limite do Município de Aveiro com o Município de Ílhavo, a sul, 
em Verdemilho, se encontravam várias designações de topónimos, 
considerámos necessário estabelecer um único nome, escolhendo um 
topónimo que evidencie a grande importância desta via que atravessa 
o Município de Aveiro de norte a sul, assim como o facto de se localizar 
totalmente integrada na nova Cidade de Aveiro definida formalmente pelo 
novo PDM que entrou em vigor no passado dia 10 de dezembro de 2019.

ROTUNDA DA 
”VULCANO / LUSAVOUGA”
No âmbito do processo de renovação e reabilitação 
em toda a sua extensão, da Avenida Europa, teve 
início a construção da nova Rotunda da “Vulcano 
/ Lusavouga”, no cruzamento da Rua Vale Caseiro 
com a Travessa da Rua da Paz, em Cacia. Este é um 
investimento de 450.423,94€ executado pela empresa 
Ângulo Recto – Construções, Lda..
Esta empreitada é mais um contributo para o 
compromisso de investimento nesta importante via, 
melhorando as condições de circulação e segurança 
no traçado.

ROTUNDA DO “SOLAR 
DAS ESTÁTUAS”
Teve início a construção de uma nova rotunda na 
Avenida Europa, junto ao Restaurante “Solar das 
Estátuas”, um investimento de 411.314,53€ da 
CMA,  que está a ser executada pela empresa Rosas 
Construtores S.A..
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 Avenida Europa e ao centro 
de Esgueira, bem como assegurar o reordenamento e a 
segurança do tráfego rodoviário e de peões.
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REABILITAÇÃO
DE MAIS 2,2 KM 

A CMA adjudicou a obra de qualificação urbana da nova Avenida Europa, no centro urbano de Cacia, num troço de 2,2 
km entre o cruzamento com a Rua Vale Caseiro (“cruzamento da Vulcano”) e a nova variante de Cacia (junto à The 
Navigator Company), à empresa Ângulo Recto – Construções, Lda., num investimento de 1.377.698,20€..
A empreitada tem como objetivo principal a adaptação da antiga estrada nacional à vivência citadina, dando 
prioridade à segurança do peão, redução da velocidade de circulação automóvel e ao tratamento do espaço público.

RUA JOÃO 
FRANCISCO CASAL RUA DOS ERVIDEIROS

A CMA adjudicou a qualificação da Rua dos Ervideiros, 
Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca, pelo valor de 
1.417.990,10 €, à empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A..
Esta obra tem relevante importância para a ampliação 
e estruturação da Área de Atividades Económicas 
(AAE) – Aveiro Norte (Zona Industrial da Taboeira).
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, perspetivando o desenvolvimento 
e a ampliação da área de expansão da AAE, e criando 
uma alternativa de qualidade à Avenida Europa no 
acesso à AAE.

Teve início no final do mês de junho, a obra de 
qualificação da Rua João Francisco Casal, um novo 
investimento da Câmara Municipal de Aveiro de 
421.350€, a cargo da empresa Rosas Construtores, S.A..
Tratando-se de um importante eixo de ligação entre a 
malha viária urbana, a antiga EN 109 e a AAE – Aveiro 
Norte, será substituído o pavimento, construídos novos 
passeios em toda a sua extensão e em ambas as 
margens da via, qualificadas e ampliadas as áreas
de estacionamento e substituída a 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.
Esta empreitada está integrada na estratégia de 
qualificação e expansão em curso da Área de Atividades 
Económicas (AAE) – Aveiro Norte (Zona Industrial da 
Taboeira), que pretende melhorar as condições de 
trabalho e atratividade para as empresas já instaladas e 
para novos investimentos no Município de Aveiro.
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INVESTIMENTO NA AVENIDA EUROPA

2017 - Conclusão da Rotunda da Junqueira em Cacia. O primeiro 
passo na renovação total da Avenida Europa, melhoria das 
infraestruturas rodoviárias e de segurança para condutores e 
peões.

2017 – Conclusão da Rotunda do Botafogo, em Verdemilho, com 
instalação de um monumento a Eça de Queirós. Um investimento 
de 179.000€ que resolveu um velho passivo rodoviário e urbano.

2017 – A CMA celebra protocolo com a VougaInvest, detentora 
do Centro Comercial Glicínias Plaza, visando a melhoria das 
acessibilidades rodoviárias na envolvente ao Centro Comercial.
Em breve, será alargado o tabuleiro sobre a linha do Norte, 
concluída que está a obra de reestruturação da Avenida Europa 
com a EN235 e o eixo de ligação entre a Rotunda do Eucalipto e 
a rotunda interior do Glicínias. Investimento de 1,5 M€, assumido 
pela empresa VougaInvest.

2019 – Conclusão da obra da Variante Rodoviária de Cacia, um 
investimento de 1,2 M€, muito importante para o acesso à nova 
fábrica da Navigator e alternativa rodoviária de acesso local.

2019 – Renovado o pavimento e sinalização em 2,5km, entre 
a Estrada de São Bernardo e a Rua General Costa Cascais, em 
Esgueira. Um investimento da CMA de 268.422,15€

2019 – Entrou em pleno funcionamento a nova rotunda no 
cruzamento da Avenida Europa com a Rua do Sacobão e 
com o ramo de ligação à Avenida da Universidade de Aveiro. 
Foram 348.522,50€ de investimento da empresa Irmãdona 
Supermercados, S.A., comparticipada em 42% pela CMA.

2020 – Início das obras da Rotunda da “Vulcano / Lusavouga” e 
da Rotunda do “Solar das Estátuas”, em mais um investimento 
global da CMA de 1,8 M€.
Ao mesmo tempo foi adjudicada a obra de qualificação de mais 
2,2km no centro de Cacia entre o cruzamento com a Rua Vale 
Caseiro e a nova variante.
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TRAJETO CICLÁVEL
UA-ESTAÇÃO DA CP

NOVA BUGA

Decorre a bom ritmo a construção do trajeto ciclável 
entre a Universidade de Aveiro (UA) e a Estação da 
CP, um investimento da CMA de 536.040,20€ 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.

O Tribunal de Contas visou o contrato entre a CMA 
e o agrupamento constituído pela MEO, Soltráfego e 
Lightmobie, para a criação do novo sistema BUGA - 
sistema público de bicicletas partilhas na Cidade
de Aveiro.
Esta decisão permitiu o início do trabalho de 
desenvolvimento do design e fabrico das novas 
bicicletas e das respetivas docas, a que se seguirá 
a sua instalação. Em paralelo prossegue também o 
desenvolvimento da App móvel através da qual será 
possível gerir e utilizar este sistema, prevendo-se 
que a ativação da nova BUGA se realize no final do 
ano de 2020.
Trata-se de um investimento da CMA de 718.873,50€, 
para 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.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA CIDADE DE AVEIRO
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REABILITAÇÕES
NO BAIRRO
DE SANTIAGO

A CMA vai renovar mais dez Blocos de Habitação Social 
no Bairro de Santiago, isto depois de ter aberto um 
novo concurso público, pelo valor base de 2.989.200€.
Esta obra vai proceder à qualificação dos edifícios para 
melhorar as suas condições térmicas e de eficiência 
energética, nomeadamente com a qualificação das 
fachadas e coberturas, a substituição das caixilharias e 
as canalizações principais de distribuição de água.
No interior dos apartamentos, vamos proceder nesta 
empreitada à qualificação das cozinhas em mau 
estado e à totalidade das redes de água e no que 
respeita às redes de gás natural iremos qualifica-las e 
fazer novas instalações nos apartamentos que não têm 
o sistema instalado.
Com a presente empreitada, cofinanciada pelos Fundos 
Comunitários do Portugal 2020, a CMA prossegue a 
concretização de investimentos na área da Habitação 
Social em favor daqueles que mais precisam. 

TÚNEL DE ESGUEIRA

Depois de visado pelo Tribunal de Contas, a CMA 
formalizou, a permuta de terrenos com António Bóia 
e Irmãos no valor de 526.826,60€ (sendo que deste 
valor 325.000€ foram pagos pela CMA em cheque), 
passando a pertencer à CMA um terreno com 3.026m2 
para a construção de uma nova rotunda a nascente 
do “Túnel de Esgueira”, de acordo com o previsto no 
Plano de Ação para a Regeneração Urbana do PEDUCA, 
constituindo este ato um autêntico momento histórico 
dada a importância e a antiguidade do objetivo dessa 
construção pela CMA.
O projeto global da intervenção encontra-se em fase 
final de execução, estando previsto o lançamento do 
concurso público para a execução da respetiva obra 
durante o presente verão.
A empreitada vai tratar da construção da rotunda a 
nascente do “Túnel de Esgueira”, que vai integrar a via 
de cintura interna à Cidade de Aveiro, visando melhorar 
a acessibilidade e qualificar o eixo de ligação ao núcleo 
central de Esgueira, bem como da construção de uma 
nova rotunda a poente, a projetar no entroncamento 
entre a Rua de Viseu e a Rua do Senhor dos Milagres/ 
Avenida da Força Aérea, com o mesmo objetivo de 
qualificar o importante eixo de ligação urbana, neste 
caso à Avenida Dr. Lourenço Peixinho e à zona das 
Barrocas. Está ainda prevista a recuperação dos 
elementos dos painéis de azulejo das paredes
do viaduto.
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LARGO DAS “5 BICAS”
Está em fase final de execução a obra de requalificação 
urbana do Largo Luís de Camões (conhecido como 
Largo das “5 bicas”), a ser executada pela empresa, 
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., 
num investimento da CMA de 434.600€.
Cuidando da valorização histórica do local e do chafariz 
ali existente, a obra dá 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.
Está a ser substituído integralmente o pavimento, 
reperfiladas as ruas, reduzido o estacionamento 
automóvel e o reforçadas as áreas pedonais, com 
o aumento da qualidade ambiental, histórica e 
arquitetónica do espaço.

REABILITAÇÃO
DA RUA DO GRAVITO
E DO CARMO

Está na última fase a reabilitação da Rua do Gravito e da 
Rua do Carmo, com a intervenção a ocorrer no troço até 
ao cruzamento com a Rua Eng.º Oudinot. 
Tratam-se de importantes vias do núcleo central da 
Cidade de Aveiro e que significam um novo investimento 
da CMA no valor de 547.373,19€, executado pela 
empresa Ângulo Recto – Construções, Lda..
A obra favorece as zonas de circulação pedonal, 
privilegiando o peão face ao automóvel onde toda a 
Rua do Gravito passou a ser uma plataforma única 
sobrelevada de zona partilhada, enquanto que a Rua 
do Carmo manterá o perfil existente de passeios e 
arruamento betuminoso.

Saiba mais em:
cm-aveiro.pt/inovacao/peduca
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RESTAURO
DE ARTE
PÚBLICA

RUA DO SAL

Prossegue a bom ritmo a operação de requalificação de 
oito esculturas que se encontram em espaço público. 
Um investimento da CMA de 78.228€ que está a ser 
realizado pela empresa Nova Conservação – Restauro 
e Conservação do Património Artístico.
Atualmente encontram-se concluídos os trabalhos de 
recuperação do “Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra”, “A Parceira do Ramo”, o “Busto de Gustavo 
Ferreira Pinto Basto”, a “Estátua de José Estevão” e o 
“Monumento a João Afonso de Aveiro”.
Decorre a conservação da “Estátua de Santa Joana”, 
sendo que, por fim, serão reparados o “Obelisco da 
Liberdade” e o “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.

Está adjudicada a qualificação da nova Rua do Sal, 
à empresa Ângulo Recto – Construções, Lda., que 
corresponde a um investimento de 1.855.000€.
Trata-se da “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).
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.
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Simbolismo nos 
Paços do Concelho
Entre o dia 8 e o dia 18 de maio, os Paços do Concelho 
estiveram engalanados em cada uma das janelas 
com a bandeira do Município, procurando por esta via 
assinalar de forma simbólica a importante celebração 
do Feriado Municipal e Festa de Santa Joana.
Neste contexto, o Presidente da CMA e o Vereador Capão 
Filipe realizaram no dia 18 de maio uma visita oficial à 
Igreja de Jesus e ao Túmulo de Santa Joana, em honra 
à Padroeira da Cidade e assinalando o Dia Internacional 
dos Museus, que se comemorou neste dia.

O Município celebrou de 8 a 18 de maio o Feriado 
Municipal, num formato mais simbólico por força das 
normas definidas pelo Governo no âmbito do estado 
de calamidade, e da necessidade de continuarmos a 
combater bem a Pandemia do Coronavírus / Covid-19.
Sem a habitual Sessão Solene, o destaque do dia 12 
de maio foi para o hastear da bandeira do Município de 
Aveiro, pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 
Ribau Esteves e o Presidente da Assembleia Municipal 
de Aveiro (AMA), Luís Souto.
Logo após este momento, a CMA divulgou as 
mensagens aos Cidadãos do Presidente da CMA e do 
Presidente da AMA, no site da CMA (www.cm-aveiro.
pt), no Facebook do Município (www.facebook.com/
municipiodeaveiro), no Twitter do Presidente da CMA 
(www.twitter.com/prescmaveiro) e no Youtube da 
Autarquia (www.youtube.com/c/municipioaveiro). Visitas 

às Obras 
Municipais e 
Fórum Online 
com os 
Cidadãos
No dia anterior, 11 de maio, segunda-feira, o Presidente 
da CMA realizou uma visita às obras em curso por todo 
o Município com interação permanente com
os Munícipes ao longo das visitas, através da rede
social Twitter.
Este foi um dia inteiramente dedicado ao 
desenvolvimento do Município e à interação com os 
Cidadãos nas redes sociais, já que após a visita, entre 
as 19h00 e as 20h10, Ribau Esteves esteve em direto no 
Facebook da CMA para fazer um ponto da situação da 
governação da Câmara e colocar-se ao dispor de todos 
os Cidadãos para as dúvidas e questões que pudessem 
ter sobre os temas que entendessem por bem, incluindo 
o Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica, no âmbito da operação Anti Covid-19.

FERIADO MUNICIPAL 
2020
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A Câmara Municipal de Aveiro tem ativado desde o dia 
7 de abril, data em que foi divulgado publicamente, o 
seu “Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica / Operação Anti Covid-19”, que assume um 
valor de cinco milhões de euros, para a sua primeira e 
segunda fase, distribuídos por 21 Áreas de atuação e 
com 64 Medidas de apoio e uma operação especial.

Quem financia este Programa?
A concretização das Ações e Medidas que integram 
este Programa são assumidas a 100% pelo orçamento 
da CMA. O que só é possível devido à execução e 
avaliação muito positiva do Programa de Ajustamento 
Municipal (PAM) em desenvolvimento, devidamente 
contratado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM).
Neste período a CMA, em ofício enviado ao Fundo 
de Apoio Municipal (FAM), rejeitou a atrasar os seus 
pagamentos de amortizações e juros do empréstimo 
FAM, possibilitada por uma moratória definida pela 
Lei n.º4-B, de 6 de abril, no âmbito da pandemia do 
Coronavírus, mantendo a sua opção e compromisso de 
cumprimento do plano de pagamento do empréstimo 
acordado com o FAM e definido no Programa de 
Ajustamento Municipal (PAM).
A CMA assume de forma clara, determinada e capaz 
em termos organizacionais e financeiros, a sustentação 
da crise social e económica provocada pela pandemia, 
ao mesmo tempo que cumprimos o compromisso 
assumido com os Cidadãos e posteriormente com o 
FAM de recuperação financeira da CMA.

Programa de Apoio em três fases
O “Programa de Ação de Apoio à Atividade Social 
e Económica” é definido em três fases que se 
complementam e sobrepõem, cada uma estruturada e 
implementada em três momentos diferentes:

 Fase 1 - Com 32 Medidas integradas em 10 Ações,   
 que procurou realizar o apoio mais direto, rápido
 e necessário aos vários setores sociais envolvidos   
 no combate à pandemia, ou mais facilmente   
 afetados pelas suas consequências – Apoio de 3 M€

 Fase 2 - Com mais 32 Medidas, 11 Ações e uma   
 operação especial, para responder de forma mais
 profunda e transversal à maioria dos problemas   
 sociais e económicos provocados pela Covid-19 –   
 Apoio de 2 M€

 Fase 3 - De apoio ao relançamento da atividade
 socioeconómica, numa fase posterior ao período   
 mais crítico de desenvolvimento da pandemia da   
 Covid-19.
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[FASE 1]

10 AÇÕES, 32 
MEDIDAS, 3 MILHÕES 
DE EUROS
A primeira fase do Programa abrange as áreas da 
Saúde, IPSS’s e apoio a Idosos, Bombeiros, apoio 
universal aos Cidadãos, gestão do Espaço Público, 
gestão de concessões, licenças e eventos CMA,
apoio a Empresas, apoio a Cidadãos e Famílias 
Carenciadas, apoio a Associações e apoio à
tesouraria das Empresas fornecedoras da CMA, 
destacando algumas das medidas:
1. Fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual às IPSS’s e aos Bombeiros;
2. Apoios sociais a Cidadãos e Famílias Carenciadas 
nas despesas de alimentação, água, eletricidade, gás 
e medicamentos, e redução de rendas a inquilinos de 
Habitação Social; 
3. Isenção do pagamento das taxas e rendas para 
empresas e operadores com negócios em Espaços 
Públicos (esplanadas, toldos,…), em Edifícios Municipais 
(concessões), em Mercados Municipais;
4. Restituição do valor pago pelos Operadores 
Marítimo-Turísticos e de Circuitos Turísticos, 
respeitante a 4 meses de 2020 (de março a junho);
5. Restituição e/ou isenção do pagamento da Taxa de 
Resíduos Urbanos respeitante a março e abril 2020;
6. Apoio à tesouraria das Empresas fornecedoras da 
CMA com pagamento imediato de todas as faturas 
validadas, independentemente do prazo contratual.

Em funcionamento desde maio, o Gabinete de Apoio 
Covid-19 gere a aplicação do Programa e respostas 
às solicitações e necessidades dos Cidadãos na 
sua aplicação, com Linha Verde Telefónica e E-mail 
dedicado e espaço específico no site da CMA:

> Linha Verde 800 210 139.
> Email: covid19.gab@cm-aveiro.pt.

Este serviço vem complementar a ação da “Equipa 
de Gestão Covid-19” que se encontra em funções no 
âmbito do Plano de Contingência da CMA, gerindo 
a frente das operações de logística no Combate 
à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, e todos 
os sistemas de comunicação e gestão que estão 
disponíveis nas várias Unidades Orgânicas da CMA e 
que vão continuar disponíveis e a funcionar com toda
a normalidade.

GABINETE
DE APOIO COVID-19

Veja o vídeo em:
youtube.com/municipioaveiro
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11 AÇÕES, 32 
MEDIDAS, 2 MILHÕES 
DE EUROS

E uma 
Operação 
Especial

A Fase 2 do Programa integra Ações e Medidas 
em áreas novas como a Educação, Associativismo, 
Cultura, Juntas de Freguesia, Associações 
Empresarias e PME’s, EPI aos Cidadãos, Cooperação 
com a Universidade de Aveiro, entre outras, 
destacando algumas delas:
Educação:

[FASE 2]

Associações Empresarias e PME’s
5. Cooperação com as Associações Empresarias e 
PME’s para apoiar as Empresas a conhecer e aceder 
aos apoios do Governo e da União Europeia, assim 
como a partilhar recursos, com especial atenção para 
as micro e as pequenas Empresas;
EPI para a População:

6. Disponibilização de Equipamentos de Proteção 
Individual, nomeadamente Máscaras, a universos 
específicos de Cidadãos, nomeadamente a Inquilinos 
CMA de Habitação Social, Cidadãos Clientes de 
Mercados Municipais, Visitantes de Museus, 
Espectadores do Teatro Aveirense, entre outros.

1. Disponibilização de 420 computadores para 
empréstimo a Alunos Carenciados;

2. Disponibilização de um serviço de consultas da 
especialidade de Psicologia;

Cultura:
3. Abertura dos Museus e Salas de Exposições desde 
de 18 de maio e do Teatro Aveirense a partir de 01 
de junho, com limitação do número de acessos e 
disponibilização de máscara cirúrgica a cada Cidadão 
visitante até julho;

4. Apoio logístico e financeiro extraordinário às Juntas 
de Freguesia no âmbito das suas ações de Combate à 
Pandemia do Covid-19;
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A Fase 2 do Programa assumiu uma Operação 
Especial muito importante: intensificar o trabalho 
que visa a concretização da obra de ampliação do 
Hospital de Aveiro com Unidade de Ambulatório e 
Centro Académico Clínico (nos terrenos dos antigos 
armazéns da CMA e do velho Estádio Mário Duarte), 
e de qualificação profunda da estrutura edificada e 
de equipamento existente (as atuais instalações), 
integrando as aprendizagens já assumidas na gestão 
do Combate à Covid-19, no âmbito da Parceria 
existente e formalizada a 12 de outubro de 2016, entre 
a CMA, o CHBV, a UA, e o Governo (representado pela 
ARSCentro / Ministério da Saúde), assim como dos 
compromissos assumidos pela CIRA, pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e pelas 
Autoridades de Gestão dos Fundos Comunitários. 
Com esta obra de ampliação e qualificação, Aveiro vai 
ter o novo Hospital de que tanto necessita. 
O trabalho de verdadeira e ativa equipa que temos 
realizado no Combate à Covid-19, com muito bons 
resultados, entre a CMA, o CHBV, a UA, a CIRA e o 
ACeS-BV, veio demonstrar ainda com mais evidência 
que temos capacidades relevantes em termos 
Institucionais e de Recursos Humanos, e que temos 
de ter um Hospital de Aveiro e também na Região 
de Aveiro (Aveiro + Águeda + Estarreja) que tenha 
as devidas e modernas condições físicas e de 
equipamento que merecemos e exigimos, ao serviços 
dos Cidadãos que aqui residem, trabalham ou passam 
tempos de turismo e de cultura.

Saudamos os Profissionais de Saúde, 
as Juntas de Freguesia, as Entidades 
Parcerias e os Cidadãos Voluntários, por 
todo o trabalho feito, motivando-os 
a Todos a continuarmos Juntos nesta 
Equipa de Combate contra o Covid-19, 
numa luta intensa e dura, que seguramente 
vamos Ganhar, reiterando o compromisso 
da CMA de se manter a trabalhar com 
elevada intensidade e determinação nesta 
Equipa e neste Combate, onde todos os 
contributos são Muito Importantes.

AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL DE AVEIRO

José Agostinho Ribau Esteves  
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro             

“

Teve início a demolição do antigo Estádio Mário Duarte, 
um investimento da CMA de 401.894,02€, executado pela 
empresa Extraco, Construccions e Proxectos, S.A., com
um prazo de execução de 4 meses.
Queremos deixar uma palavra de referência e 
homenagem a este Estádio Municipal entregue à gestão 
do Sport Clube Beira-Mar, por toda a sua vida que
sempre terá uma página importante na história do 
Município de Aveiro e do Futebol Nacional, agradecendo
a Todos quantos lhe deram essa vida.
Com esta demolição em curso e limpeza do terreno, este 
vai ficar preparado para o início da obra de ampliação do 
Hospital (ver texto ao lado).

DEMOLIÇÃO
DO ANTIGO ESTÁDIO MÁRIO DUARTE
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PLANO EXCECIONAL 
DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS
A CMA e a sua Concessionária de Transportes Públicos 
rodoviários e fluviais, Transdev / ETAC / Aveirobus, 
considerando a absoluta excecionalidade da situação 
que se viveu, ativaram um plano excecional para a 
oferta dos transportes públicos AVEIROBUS, que 
vigorou de 25 de março a 14 de junho.
Ativou-se 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 neste plano.
A partir de 15 de junho, todos os serviços de transporte 
rodoviário e fluvial foram retomados, já com a aplicação 
do respetivo horário de verão.

CAMPANHA
“AVEIRO FICA EM CASA”

A CMA lançou a 26 de março, várias operações de 
sensibilização aos Cidadãos de Todo o Município, para 
que procurassem o mais possível permanecer nas 
suas habitações durante este importante período de 
Combate à Pandemia Covid-19 / Coronavirus.
A percorrer as ruas das várias localidades do Município, 
esteve um veículo de promoção ao isolamento social, 
com informação sobre os contactos a utilizar para 
procurar respostas e ajuda, caso fosse necessário.
A Polícia Municipal circulou também com mensagens 
alusivas ao mesmo objetivo, de permanência na 
residência, de acordo com o Estado de Emergência em 
vigor e as recomendações da Direção Geral de Saúde.

ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE 
TARIFA DE RESÍDUOS 
URBANOS DE 15ABRIL 
A 14JUNHO
Todas as faturas (mensais – duas - e bimensais – 
uma -) emitidas pela AdRA entre os dias 15 de abril 
e 14 de junho de 2020, não fizeram a cobrança da 
Tarifa e da Taxa de Resíduos Urbanos, tendo sido 
aplicado a todos os Consumidores Domésticos e Não 
Domésticos, a isenção de dois meses no âmbito das 
ações de apoio no Combate à Pandemia da Covid-19.

PLATAFORMAS 
MÓVEIS DE 
PARQUEAMENTO
No sentido de evitar o mais possível o contacto direto 
com os dispositivos físicos existentes nas zonas de 
parqueamento de viaturas na Cidade, a CMA ativou 
através de vários meios, ações de sensibilização aos 
Cidadãos para que dessem preferência aos métodos 
de pagamento digitais, nomeadamente as plataformas 
móveis “iParque” e “Via Verde Estacionar”.
Estas aplicações permitem que qualquer condutor a 
partir do seu smartphone possa pagar o estacionamento 
da sua viatura por um determinado período de tempo, 
sem se deslocar ao parquímetro, oferecendo-se desta 
forma uma garantia adicional de segurança.
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CMA E VEOLIA 
DESINFETARAM 
ESPAÇOS PÚBLICOS
A CMA em colaboração com a Veolia Portugal 
manteve e em alguns casos intensificou, durante 
o período de Estado de Emergência o serviço de 
gestão de resíduos urbanos. Destaque para a 
desinfeção da via pública junto ao Hospital, Centro 
de Saúde, Extensões de Saúde e USF’s de todo o 
Município, Mercados Municipais, Escolas, Tribunal, 
Serviços Públicos, entre outros. Foram também 
desinfetados os contentores e foi 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.

CÂMARA JÁ ENTREGOU 
105.000 UNIDADES DE 
EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ESPLANADAS 
ALARGADAS E 
ABERTURA DE LOJAS
Desde o dia 18 de maio que a CMA decidiu autorizar 
os espaços comerciais, a alargar desde logo, as suas 
áreas de esplanada, aplicando a isenção de taxa de 
ocupação de espaço público, da área base e da área 
alargada, até 31 de dezembro de 2020. Medida prevista 
na “Ação 5 – Gestão da Utilização do Espaço Público”.
Na mesma altura foi também autorizada a abertura das 
lojas com porta para a rua e com mais de 400m2.
Esta é uma opção política importante da CMA como 
agente impulsionador da atividade económica e de 
apoio ao trabalho e ao emprego no Município.

Desde o início da pandemia a CMA já entregou 105.000 
unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
e 1830 litros de gel desinfetante às 26 Instituições 
Privadas de Solidariedade Social (IPSS) e às duas 
Corporações de Bombeiros do Município.
Nestas duas entregas de EPI foram distribuídas 
máscaras cirúrgicas (30.050 un.), máscaras FFP2 (6.240 
un.), luvas (41.875 pares), fatos (3.675 un.), toucas 
(5.520 un.), protetores de sapatos (6.240 un.), óculos 
(100 un.), viseiras (775 un.), batas (6.760 un.), aventais 
(3.915 un.) e gel desinfetante (1.830 litros).
Já foram realizadas nove entregas de EPI às IPSS e 
Bombeiros do Município desde o início da pandemia, 
num investimento de apoio já entregue que até esta data 
perfaz um valor acumulado total de cerca de 300.000€.
Nesta e noutras entregas de EPI já realizadas, a 
CMA cuidou de realizar uma distribuição de forma 
proporcional, quer à dimensão de cada Instituição em 
termos de Idosos beneficiados e de Funcionários, quer 
na entrega de EPI mais adequados às Instituições que 
têm Idosos em Lares, com casos de Covid-19 positivo.
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DESENVOLVIMENTO 
URBANO DA ALAMEDA 
SILVA ROCHA
Teve início em abril, a construção de uma nova 
rotunda na Alameda Silva Rocha, empreitada que faz 
parte do acordo entre a CMA e a empresa Irmãdona 
Supermercados S.A., no âmbito das obras de 
urbanização associadas ao licenciamento da segunda 
loja da Mercadona em Aveiro.
Esta nova rotunda visa potenciar a dinâmica e o 
desenvolvimento da área a nascente da Estação da 
CP e permitirá a construção de um arruamento de 
ligação entre a Alameda Silva Rocha e a Avenida Vasco 
Branco, cujo projeto foi também desenvolvimento pela 
empresa e faz parte deste mesmo acordo.
Recordamos que para ser possível a implementação 
da rotunda e do arruamento, a CMA adquiriu duas 
parcelas de terreno, correspondentes à área total de 
2.270m2, pelo montante global de 111.579€.

NOVA LIGAÇÃO 
À AVENIDA 
VASCO BRANCO
Está a decorrer o período de concurso público para 
a construção de um novo eixo viário de ligação da 
Alameda Silva Rocha com a Avenida Vasco Branco, 
com o preço base de 290.762,94€.
Esta nova ligação faz parte do contrato de 
obrigações firmado entre a CMA e a Irmãdona 
Supermercados, S.A., tendo a empresa assumido 
os custos do projeto de execução, sendo a CMA 
responsável pela execução do investimento na 
construção deste arruamento de ligação.
A empreitada irá garantir a melhor distribuição 
do trânsito e a segurança viária do troço para 
automobilistas e peões, muito importante também 
para contribuir para a retirada de tráfego de 
passagem da Avenida Dr. Lourenço Peixinho.
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REFORÇO
DE SINALIZAÇÃO
Recomeçaram em maio, os trabalhos de reforço 
e renovação da sinalização rodoviária por todo o 
Município. Na linha dos vários investimentos de 
reabilitação do espaço público e dos arruamentos 
municipais, este investimento de 55.726,72€ da CMA, 
é mais uma intervenção para melhorar a qualidade da 
rede viária municipal ao nível da sinalização horizontal 
e vertical, contribuindo para a segurança dos cidadãos. 
A implantação da sinalização está a ser executada pela 
empresa Miranvias – Pintura e Sinalização Lda..

RUA D. EVANGELISTA 
LIMA VIDAL
Está concluída a beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal, em Santa Joana, pelo valor de 
204.318,41€ (e que inclui ainda a Rua da Ribeira, na 
Póvoa do Paço)
A cargo da empresa Rosas Construtores S.A., a via 
necessitava de uma intervenção urgente face ao 
seu estado anterior, com deterioração que era visível 
do piso e consequente falta de segurança
na circulação viária.
O ajustado planeamento da obra permitiu ainda a 
construção da rede de águas pluviais, bem como a 
rede de abastecimento de água (intervenção realizada 
pela empresa AdRA – Águas da Região de Aveiro), 
tendo-se seguido a pavimentação e execução de 
passeios, entre outros arranjos urbanísticos que se 
verificaram necessários.

RUA ALMIRANTE
CÂNDIDO DOS REIS
Inicia brevemente a obra de requalificação da 
Rua Almirante Cândido dos Reis, uma nova 
intervenção da CMA na valorização do espaço 
público, com o aumento do espaço dedicado 
ao peão, a reorganização do estacionamento 
e a reconfiguração do arruamento, além da 
requalificação da rede de drenagem de águas 
pluviais e da renovação da infraestrutura de 
iluminação pública.
A obra, adjudicada à empresa Manuel Francisco de 
Almeida, S.A., representa um investimento Municipal 
de 409.444,11€, e terá início no troço entre a Rua de 
Viseu e a Rua de Sá.
Localizada entre a antiga Estação da CP e a sede 
da GNR / Quartel de Sá, a intervenção cuidará de 
aumentar e melhorar os espaços destinados à 
circulação pedonal e aplicação de pavimentos
tácteis em zonas de atravessamento rodoviário, 
como auxílio à mobilidade de pessoas invisuais.
O mobiliário urbano será também alvo de 
substituição, em coordenação com o projeto
 “Rua Verde” do “Viva a Cidade”, numa operação
de envolvimento direto dos Cidadãos.
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REABILITAÇÃO
DE EIXOS
VIÁRIOS
IMPORTANTES
Esgueira – Azurva e Alagoas
– Santa Joana
A elaboração do projeto de execução da 
reabilitação das ligações Azurva – Esgueira e 
Alagoas – Santa Joana, foi adjudicada à
empresa Sistene Engenharia, Lda., pelo valor
de 49.237€.
Este projeto respeita a vias com uma extensão 
total de 7,1 km, visando a reabilitação da ligação 
Esgueira – Azurva, o troço da antiga EN 230 entre 
a Rua D. Sancho I e a Rua da Areosa, enquanto 
que na ligação Alagoas – Santa Joana serão 
recuperadas a Rua de São Brás, Rua do Solposto, 
Rua do Barreiro, Rua 1.º de Maio, Rua da Boavista
e a Rotunda junto à sede da Associação 
Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA).
Tratando-se vias com elevado tráfego urbano
e intermunicipal, é fundamental reabilitar e 
construir novas zonas pedonais, renovar a 
pavimentação e a sinalização existente, por 
forma a garantir mais e melhor segurança para 
condutores, peões e habitantes com servidão 
direta a estes arruamentos.

QUALIFICAÇÃO 
DA RUA DIREITA 
DE VERBA
Está concluída a reabilitação da Rua Direita de 
Verba, uma nova obra da CMA na qualificação de 
arruamentos, representando um investimento de 
459.772€ executada pela empresa Civibérica – Obras 
Civis, S.A..
Esta empreitada de qualificação urbana integrou 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 e sinalização vertical e 
horizontal em todo o arruamento.

GUARDA-CORPOS DA 
PASSAGEM SUPERIOR 
DA RUA DA JUNQUEIRA
Está concluída a reabilitação e tratamento do 
guarda-corpos da passagem superior da Rua da 
Junqueira, em Cacia.
O tabuleiro sobre a Linha do Norte é a principal via 
de ligação entre a Avenida Europa e o polo poente 
da Área de Atividades Económicas – Zona Norte e 
a localidade de Cacia, pelo que a empreitada é de 
especial importância para garantia da segurança para 
automobilistas e peões, utilizadores deste acesso.
A obra está a ser executada pela empresa SARIFER, 
num investimento da CMA de 19.840,02€.
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REABILITAÇÃO
URBANA
EM MONTES
DE AZURVA
Decorre no terreno a requalificação urbana da zona 
habitacional de Montes de Azurva, em Eixo. Um 
investimento da CMA no valor de 456.124,96€, que 
está a solucionar problemas relacionados com o 
redimensionamento de passeios, promovendo as 
acessibilidades e tornando estes mais úteis na
sua largura 
Num projeto realizado por Técnicos da CMA e a 
ser executada pela empresa Construções Carlos 
Pinho, Lda., a empreitada pretende ao mesmo 
tempo reorganizar os estacionamentos, sinalização 
horizontal e vertical e a construir novos espaços 
verdes, com a introdução de novas árvores e 
implantação de mobiliário urbano, sobretudo 
bancos e papeleiras.
Esta é mais uma obra muito importante, pensada 
não só em termos rodoviários e de melhoramento 
do espaço público, mas também para a 
capacitação das zonas habitacionais com espaços 
verdes de qualidade.

DEMOLIDO ANTIGO PT 
JUNTO AO CCA

PONTE REQUEIXO

Dando seguimento ao investimento contínuo de 
melhoria da qualidade urbana do Município, a CMA 
realizou a empreitada de demolição do edifício de um 
antigo PT instalado a Norte do Centro de Congressos 
de Aveiro (CCA), eliminando um velho edifício devoluto 
sem qualquer uso evitando assim a possibilidade de ser 
ocupado por indigentes 
A empreitada correspondeu a investimento global da 
CMA de aproximadamente 10.000 €.

A reabilitação da Ponte de Requeixo, que faz a ligação 
desta povoação a Óis da Ribeira, teve início este mês
de junho.
Um investimento da CMA de 97.744,72€, a cargo da 
empresa Lourizela Terraplanagens, Lda., que visa 
o reforço das fundações dos pilares. Além disso 
será realizada a qualificação geral desta Ponte, com 
a reaplicação da calçada, pintura e introdução de 
sinalização de trânsito, com o objetivo de aumentar o 
conforto e segurança de peões e automobilistas.
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REABILITAÇÕES E 
AMPLIAÇÕES
EM PROJETO
A CMA tem em desenvolvimento os projetos de 
reabilitação e ampliação da Escola dos Areais e do 
novo Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima, em 
dois lotes distintos, a cargo da empresa Termoprojeto 
– Engenharia e Projectos, Lda., pelo valor global de 
61.453,50€.

Escola dos Areais
O projeto tem o preço de 20.129,40€ e é referente à 
reabilitação da Escola dos Areais, em Santa Joana, 
onde se pretende ter quatro salas para o 1.º Ciclo e 
uma sala para o Pré-Escolar.

Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima
Com o valor de 41.324,10€, o projeto, respeitante ao 
novo centro escolar de Nossa Senhora de Fátima, visa 
integrar os edifícios escolares da EB de Mamodeiro, 
EB e Jardim de Infância da Póvoa do Valado e EB 
de Nariz, visando criar uma nova oferta, com um 
edifício de elevada qualidade que vai substituir 
os estabelecimentos de ensino existentes, com 
dispersão geográfica e baixa frequência. Este novo 
Centro Escolar terá a capacidade para oito turmas, e 
aquando da sua ativação a CMA vai ativar um sistema 
e um circuito de transporte dedicado para as Crianças 
com residência mais distante (nomeadamente de 
Requeixo, Carregal e Nariz).

EB1
DO BONSUCESSO

Outro dos projetos adjudicados para ampliação e 
reabilitação, no que à reforma do Parque Escolar 
Municipal diz respeito, é o da da Escola Básica do 1.º 
Ciclo do Bonsucesso, em Aradas. O projeto tem o valor 
de 19.610€ e está sob a alçada da empresa Octógono, 
Projetos, Lda..
A EB 1 do Bonsucesso apresenta 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 e as duas salas do 
Pré-Escolar, para além de todos os restantes espaços 
interiores e exteriores.

EB1 AZURVA
Depois de aprovado o projeto de execução, está aberto 
o concurso público para a requalificação e ampliação 
da Escola Básica do 1.ºCiclo (EB1) de Azurva, pelo valor 
base de 1.795.120,60€.
Esta obra é parte integrante da estratégia definida na 
Carta Educativa do Município de Aveiro, que está em 
vigor desde o final de 2019.
O projeto prevê a ampliação da atual infraestrutura, 
com a adição de uma sala de ensino pré-escolar e 
a criação de uma biblioteca. As quatro salas de aula 
atuais afetas ao 1.º Ciclo, vão ser reabilitadas.
A empreitada vai tratar ainda de renovar as estruturas 
sanitárias e salas de apoio. Serão também criados 
novos espaços exteriores de recreio coberto e 
organizado o recreio descoberto, nomeadamente com 
a reabilitação do polidesportivo atual.
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AMBIENTE

ECOCENTRO 
MUNICIPAL

Está adjudicada a construção do Ecocentro 
Municipal de Aveiro à empresa Arouconstrói, 
Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 
553.524,34€.
A infraestrutura será construída na Área de 
Atividades Económicas Aveiro Norte – Zona 
Industrial de Taboeira, junto aos Serviços
Urbanos da CMA e ao futuro Pólo de Aveiro
do Canil Intermunicipal.
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 
Urbanos, tendo em vista a sua reciclagem.
Está é uma obra que capacita o Município com 
um importante Equipamento, que vai dar um 
relevante contributo para continuarmos a crescer 
na qualidade da gestão dos resíduos urbanos, 
nomeadamente no que respeita à recolha seletiva
e à reciclagem, com a fundamental participação
dos Cidadãos.

NOVOS
EQUIPAMENTOS
DE RECOLHA DE RESÍDUOS

A CMA adjudicou a aquisição e instalação de 14 novos 
equipamentos semienterrados de recolha de resíduos 
indiferenciados (8) e seletivos (6), no centro da Cidade, 
pelo valor de 56.911,90€ à empresa LASSO - Sopsa Eco 
Innovation, S.A..
A obra de remoção das antigas estruturas e de colocação 
das novas foi realizado no Largo do Mercado Manuel 
Firmino, com a instalação de duas estruturas para 
resíduos indiferenciados e três ecopontos, no início 
e no final do Cais do Côjo, com a colocação de duas 
cubas para resíduos indiferenciados em ambas as 
localizações e na Rua do Príncipe Perfeito, junto ao jardim 
do Museu de Aveiro / Santa Joana, com a acomodação 
de dois contentores para resíduos indiferenciados e três 
ecopontos. As novas estruturas têm uma capacidade de 
três metros cúbicos de armazenamento.



boletim municipal aveiro [33]

NOVO
SKATE PARK
EM AVEIRO
Em breve teremos um novo Skate Park no Parque dos 
Amores / Parque da Cidade, depois de aprovado o 
projeto de execução e ter sido aberto o procedimento 
por consulta prévia, com o valor base de 149.886,25€.
A obra vai criar uma estrutura apta a fazer parte do 
Circuito Nacional de Skate para as categorias de 
iniciados, amadores e profissionais, de modo a captar 
novos públicos e corresponder às expectativas dos 
praticantes da modalidade.
O projeto de execução aprovado é resultado de um 
trabalho de auscultação da CMA aos praticantes 
aveirenses de skate e BMX, sendo este um exemplo 
importante de participação cívica ativa e construtiva
na concretização das Grandes Opções do Plano
do Município. 
A empreitada prevê a criação de obstáculos técnicos 
como muros e corrimões, bancos, planos inclinados, 
“eurogaps” e “corners”, entre outros. De forma a 
englobar também as expectativas dos praticantes 
adeptos de curvas e saltos, será criado um “bowl”
de nível avançado, bem como “quarter-pipes” de
maior dimensão.
O antigo e pequeno Skate Park é mantido como
espaço de iniciação, sendo criado um corredor de 
ligação entre os dois espaços, para que possam 
funcionar como um só.
Ao mesmo tempo a empreitada vai permitir potenciar 
o Parque dos Amores / Parque da Cidade, tendo em 
conta a sua localização estratégica, junto a Escolas 
Básicas e Secundárias e à Universidade de Aveiro.

ESTAÇÃO NÁUTICA DE AVEIRO
NA NAUTICAMPO

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES NAÚTICAS 
A ALUNOS DO 3.º ANO

A Estação Náutica de Aveiro (ENA) marcou presença na 
NAUTICAMPO – Salão Internacional de Navegação de 
Recreio, Desporto, Aventura, Caravanismo e Piscinas, que se 
realizou em fevereiro, na FIL, em Lisboa.
Com um espaço próprio, foi possível aos visitantes 
conhecerem o trabalho que a CMA e os parceiros da ENA 
têm vindo a desenvolver na área do desporto náutico.
Coordenada pela CMA, a participação da ENA neste Salão 
Internacional teve como objetivo a sua divulgação e 
expansão, dando a conhecer as características únicas do 
Município de Aveiro e apresentando para isso uma oferta 
de atividades náuticas de qualidade, bem como alojamento, 
restauração e outras de grande atração turística.

A CMA em cooperação com a ENA, o Centro de Formação 
Desportiva do Agrupamento de Escolas José Estêvão, o 
Sporting Clube de Aveiro e o Desporto Escolar estabeleceu 
uma parceria com o objetivo de promover atividades náuticas 
para Alunos do 3.º ano de escolaridade do Município, 
permitindo um batismo de Vela gratuito.
Cada turma inscrita no projeto terá duas sessões de 
sensibilização à Vela, sendo a primeira teórica, em sala de aula 
(na respetiva escola) e uma segunda prática com a duração de 
2 horas, a realizar nas instalações do Sporting Clube de Aveiro.

Centro de Formação Desportiva
A CMA em parceria com o Sporting Clube de Aveiro e o 
Desporto Escolar apoiam o Centro de Formação Desportiva 
(CFD) do Agrupamento de Escolas José Estêvão, na promoção 
da Vela a Alunos do 3.º ano do Ensino Básico do Município.
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MEDIDAS DE APOIO
AO SETOR CULTURAL
CULTURA em Tempos
de (IN)CERTEZA

A CMA apresentou um conjunto de medidas de apoio 
ao setor da cultura no âmbito do Programa de Ação de 
Apoio à Atividade Social e Económica / Operação 
Anti Covid-19.
O atual período de contingência apresenta-se como 
um enorme desafio para o setor cultural tanto no que 
respeita à sua ligação com o público, como à sua 
própria subsistência. 
Fala-se de espetáculos, digressões, festivais e outros 
compromissos cancelados, com consequências 
devastadoras para o setor: investimentos sem retorno, 
corte abrupto de receitas e eventual perda de mão-de-
obra, entre muitas outras. Tudo isto numa área já de 
si depauperada, onde as condições são por natureza 
precárias e os resultados financeiros pouco mais 
garantem do que a subsistência das estruturas. 
A cultura, durante a fase de isolamento social, assumiu 
um papel fundamental, tendo sido sentida e vivida 
como fonte de alegria, reflexão, catarse e aproximação, 
alimentando a esperança da humanidade. O cenário 
descrito obriga a uma resposta adequada de quem 
pode contribuir para contrariar este ciclo recessivo, de 
modo a manter-se a oferta cultural na sociedade e a 
criar oportunidades para os artistas e estruturas do 
sector a um nível local e nacional. 
No caso da CMA, isto significa tanto a manutenção 
dos compromissos já firmados, como a encomenda de 
conteúdos adequados ao período atual, o que implicou 
um novo acordo e redesenho de programação para os 

próximos meses, assim como a implementação de um 
plano de ação através do universo digital com alocação 
dos meios necessários à sua concretização. 
O panorama descrito nas linhas acima demonstra 
como o sistema cultural é frágil, pelo que se exige uma 
abordagem diferenciadora, que permita:
 1. Constituir uma forte mensagem de união;
 2. Transmitir a vontade clara de apoio e compromisso  
 com a área cultural e o reconhecimento do papel   
 estratégico da cultura no desenvolvimento social,   
 económico e educativo do território;
 3. Dar um sinal marcante e positivo de ação,   
 encorajador para todo o espetro cultural e artístico;
 4. Fortalecer as relações atuais com os diferentes   
 atores dos referidos sistemas, potenciando e criando
 ligações privilegiadas e de confiança com parceiros   
 identificados (players a nível nacional, criadores,   
 estruturas artísticas, espaços de criação, peritos   
 nacionais e internacionais, entre outros) no âmbito
 do trabalho desenvolvido no Teatro Aveirense, no 
 Plano Estratégico Para a Cultura 2019-2030, no   
 projeto Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital
 Europeia da Cultura, no Festival dos Canais, no   
 Criatech e no Prisma, entre outras iniciativas; 
 5. Colocar Aveiro, os referidos projetos e espaços   
 culturais no palco e radar nacional e internacional.

RENOVAÇÃO DO 
TEATRO AVEIRENSE

Depois de aprovado o projeto de execução está 
aberto o concurso público para a renovação do Teatro 
Aveirense, pelo valor base de 1.778.407,80€.
A opção de renovar o Teatro decorre da necessidade 
da realização de algumas intervenções no edifício, 
face à utilização intensiva e à ausência de ações de 
manutenção e de renovação desde a última grande 
intervenção de reabilitação, em 2003.
A área de intervenção é todo o edifício, e constará 
duma revisão geral do estado de conservação, aos 
elementos construtivos, às redes de infraestruturas, 
a todos os equipamentos mecânicos e à sua 
organização funcional.

covid19.cm-aveiro.pt/
Toda a informação em:
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NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
EXODUS AVEIRO 
FEST CEDE 631 
IMAGENS

Recentemente, a CMA aprovou a 
celebração do contrato de comodato 
com a Gravity Emotion, Associação 
que promove a realização do National 
Geographic Exodus Aveiro Fest, para a 
cedência de 631 imagens já expostas 
no evento e que vai permitir enriquecer 
a oferta dos Museus de Aveiro nas 
suas exposições itinerantes.
O National Geographic Exodus Aveiro 
Fest reúne anualmente um conjunto 
de fotógrafos de viagens de renome 
internacional, num vasto programa 
subordinado aos temas dos direitos 
humanos e dos valores culturais e 
ambientais, uma iniciativa que conta 
com o apoio institucional da CMA.
Este festival é uma iniciativa pioneira 
de relevante potencial cultural e 
turístico e associado desde o seu 
início à Cidade de Aveiro, que contribui 
anualmente para a consolidação 
do posicionamento da Cidade e 
do Município ao nível nacional e 
internacional nesta área e tem 
ainda em consideração os objetivos 
definidos no Plano Estratégico para 
a Cultura, reforçando os laços de 
colaboração e o trabalho em parceria 
entre a Câmara Municipal e os seus 
agentes culturais, contribuindo para a 
promoção da atividade e dos projetos 
desenvolvidos por esses agentes ao 
nível regional, nacional e internacional, 
reafirmando o compromisso da 
Câmara Municipal e do Município de 
Aveiro com as agendas do Ambiente 
e Sustentabilidade que constituem 
princípios fundadores do Exodus 
Aveiro Fest.

©Benjamin Von Wong

©Elia Locardi

©Joel Santos

©Jody MacDonald
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ADESÃO
AO FUNDO EUROPEU
“CULTURE NEXT”

No âmbito do desenvolvimento da Candidatura de 
Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027 e de 
acordo com o divulgado em janeiro, a CMA aderiu à 
rede Culture Next e a sua integração num fundo de 
cooperação transnacional dirigido por esta mesma 
rede, que visa a promoção da inovação cultural e social, 
sendo criado através de uma comparticipação anual 
das cidades aderentes. O valor desta primeira fase é de 
2.000€, correspondente à fase piloto do projeto.
A rede Culture Next é um grupo de Municípios 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.

AVEIRO NO “BOM DIA 
CERÂMICA!” EUROPEU

Nos dias 16 e 17 de maio, teve lugar a iniciativa “Bom 
dia Cerâmica”. Tratou-se de uma ação desenvolvida no 
âmbito da Associação Nacional de Cidades e Vilas de 
Cerâmica em conjunto com a Rede Europeia liderada 
pela congénere italiana e à qual pertence.
Este ano, face aos condicionalismos induzidos 
pela pandemia o evento teve um carácter digital, 
não deixando, contudo, de assinalar a relevância 
do património europeu da cerâmica, tanto ao nível 
histórico como da produção contemporânea.
Assim, foram apresentados filmes e séries de 
fotografias produzidas pelas cidades da rede 
europeia de cerâmica nas plataformas de Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube, destacando-se também 
a participação de ceramistas, oleiros e empresas de 
cerâmica, que partilham obras e conhecimentos.
Em simultâneo foi lançado o desafio de se participar na 
ação “Selfies Cerâmicas” que permitiu a participação 
de todos os entusiastas do rico universo da cerâmica, 
podendo publicar fotografias e vídeos diretamente 
nas suas redes sociais e utilizando as hashtags 
#buongiornoceramica e #selfieceramico.
Aveiro, face ao seu rico património histórico e cultural 
ao nível da produção cerâmica e membro fundador da 
Associação Portuguesa, associou-se ao evento. 
Neste âmbito, a CMA aproveitou o evento para divulgar 
um vídeo a Bienal Internacional de Cerâmica Artística 
de Aveiro e lançar a público as datas da próxima Bienal, 
que terá lugar de 30 de outubro de 2021 a 30 de janeiro 
de 2022.
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“CHEGOU OTEMPO”
EM AVEIRO
Nova Campanha
da Região Centro
apresentada na
Cidade dos Canais

No dia 18 de maio, momento de reabertura dos Museus 
de Aveiro, o auditório do Museu de Aveiro / Santa Joana 
recebeu uma conferência de imprensa da Turismo Centro 
de Portugal (TCP), na qual participou o Presidente da CMA, 
juntamente com o Presidente da TCP, Pedro Machado, 
e com o Gestor do Centro 2020, Jorge Brandão, para a 
apresentação da nova campanha promocional da Região 
Centro de Portugal, intitulada “Chegou o Tempo”.
Assumimos nesta matéria especial responsabilidade 
cooperando com a TCP na criação de campanhas de 
marketing como esta, para a dinamização do turismo 
interno e espanhol, sobre o Centro de Portugal, a Região, 
a Cidade e o Município de Aveiro, sendo esta a primeira de 
várias ações que se vão realizar nos próximos meses.
Tal como já divulgado publicamente pela TCP a campanha 
“Chegou o Tempo” pretende motivar os portugueses a 
visitarem a região Centro de Portugal, depois de meses 
confinados nas suas habitações”.
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AVEIRO 5G 
CHALLENGES

O Aveiro 5G Challenges é uma atividade dirigida a 
Startups, Scaleups e centros de I&D e tem como 
objetivo premiar projetos sustentados por tecnologia 
5G. Após a seleção dos 10 semifinalistas o evento de 
kick-off viu-se adiado devido ao surto pandémico vivido 
desde março. 
No passado dia 16 de junho foi possível reunir as 
condições necessárias à realização do evento, em 
que as 10 startups apresentaram os seus projetos 
num pitch de sete minutos, sendo que apenas três 
das startups selecionadas tiveram que participar 
remotamente. Este evento assinala o início de 
uma nova fase da 1ª edição do Aveiro atividade, de 
sólida componente formativa através de sessões de 
mentoria e apoio técnico dada pelos parceiros do 
projeto. Até outubro os participantes vão ter acesso 
a sessões de formação e mentoria ao tempo que 
avançam com o desenvolvimento dos projetos. Em 
outubro serão conhecidos os três vencedores da
1ª Edição do Aveiro 5G Challenges.

Visite o website www.aveirotechcity.pt para conhecer 
cada um dos projetos.

AVEIRO TECH CITY 
BOOTCAMP CONTA 
COM A 2ª EDIÇÃO
O Aveiro Tech City Bootcamp é um programa de 
formação intensivo dirigido a desempregados, 
estudantes ou profissionais à procura de novas 
oportunidades de carreira. Enquanto os 20 finalistas 
da 1ª Edição se encontravam a receber formação 
em contexto de sala, foi lançada a 2ª Edição desta 
atividade. A candidaturas estiveram disponíveis até 
10 de abril, tendo-se seguido a fase de pré-seleção e 
workshop para seleção dos 20 candidatos a integrar 
este programa de formação. 
O período de 14 semanas intensivas de formação 
iniciou-se no dia 1 de junho, e considerando o contexto 
atual, esta 2.ª edição do Aveiro Tech City Bootcamp 
arrancou em modo remoto de forma preventiva, estando, 
a qualquer momento, preparada para regressar ao modo 
presencial para o qual foi desenhado.
Os candidatos da 1ª edição, pelo mesmo motivo, estão 
a aguardar o início das 14 semanas de formação em 
contexto de trabalho. 
No final de cada edição do Aveiro Tech City Bootcamp os 
candidatos devem ter adquirido as competências para 
integrar o ecossistema das empresas de Tecnologias 
de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) do 
Município de Aveiro como Full Stack Developers. 
Aveiro vai contar ainda com o lançamento da 3ª edição 
do Aveiro Tech City Bootcamp.

Todas as informações estão disponíveis em
www.aveirotechcity.pt.
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CMA PROMOVE 
COMPETÊNCIAS 
STEAM
A Educação é um dos pilares de implementação da 
iniciativa Aveiro Tech City, integrada numa estratégia 
global para promover competências STEAM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) entre
os cidadãos.
Durante o período de quarentena, a Câmara Municipal 
de Aveiro (CMA) concentrou esforços para reforçar 
os recursos de educação à distância através de um 
conjunto de medidas que, por um lado, permitiram a 
todos os alunos do município o acesso ao ensino à 
distância e, por outro aumentar a oferta formativa e 
novas oportunidades como o CodeHero.
O CodeHero é um curso on-line e gratuito de 
Introdução à Ciência da Computação que tem como 
objetivo promover competências STEAM e a literacia 
computacional. Este curso foi inicialmente estruturado 
para estudantes do ensino secundário ou profissional 
de Aveiro e para todos residentes no município de 
Aveiro maiores de 18 anos. Dado o entusiasmo inicial 
demonstrado por outros candidatos, a CMA decidiu 
abrir o curso para candidatos fora do município. Esta 
decisão teve por base o objetivo estratégico de captar 
talento na área digital e das TICE para o Município 
de Aveiro, assim como em capacitar, apoiar os seus 
Recursos Humanos para o FUTURO.
O CodeHero está disponível até 31 de julho de 2020.
Após concluírem a formação CodeHero com sucesso, 
os formados terão adquirido conhecimentos 
suficientes para se candidatar à 3ª Edição do Aveiro 
Tech City Bootcamp.

Para mais informações consulte: www.aveirotechcity.pt

APRESENTAÇÃO 
DA BIBLIOTECA 
ITINERANTE
A CMA apresentou, na manhã de dia 15 de junho, na 
Praça da República, a nova Biblioteca Itinerante / Posto 
de Informação Municipal.
A nova Carrinha passará por Todo o Município levando 
aos nossos Concidadãos, principalmente aos mais 
Seniores e aos mais Jovens o gosto pela leitura e 
pelo conhecimento. Ao mesmo tempo, o Posto de 
Informação Municipal levará aos Munícipes serviços 
básicos da CMA, procurando evitar deslocações e 
aumentando a proximidade da CMA aos Cidadãos.

Consulte o roteiro em: www.cm-aveiro.pt/servicos/
biblioteca-itinerante-posto-de-informacao-municipal
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA

20. MAR

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

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

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 39/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 51/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 52/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 53/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 54/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.
 
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 55/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 56/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico no valor total de 585,08 €.

CreArt 2 - Rede de Cidades para a Criação Artística - Apoio ao Artista Local selecionado 
para a exposição CreArt 2020 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio 
ao artista Rodrigo Malvar.

Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 5/2020 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a 
doação da Mordomia 2018-2020 da Comissão de Festas de São Gonçalinho.

Doação ao Museu da Cidade - Proposta n.º 6/2020 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a 
doação da Mordomia Mártir São Sebastião 2020 duas litografias.

Regulamento da Casa Municipal de Cidadania - Inicio de procedimento e participação 
procedimental – Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de elaboração 
do Regulamento da casa Municipal da Cidadania de Aveiro.

“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” - Retificação às peças 
do procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Aquisição de parcelas de terreno para abertura de novo arruamento e rotunda - Forca - 
Alameda Silva Rocha, Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Revogação da deliberação de 22/04/2013 que aprovou os dois protocolos entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e Maria Adelaide Vieira e Outros e aprovação de minuta de novo 
protocolo – 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/18/19- “Beneficiação da Rua D. Evangelista 
de Lima Vidal e Rua da Ribeira (Póvoa)” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - “Intervenção para a qualificação 
urbana da Ex-EN-109” - Projeto de execução e abertura de procedimento – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/10/20- “Viva a Cidade - Parque Infantil da 
Bicicleta - Abertura de procedimento – 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/09/20- “Requalificação do Bairro do 
Carramona” - Abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Consulta Prévia n.º OM/Cpr/03/20 - “Viva a Cidade - Parque Canino de 
Aveiro, Rua Verde e Minibiblioteca” - Abertura de procedimento da empreitada – Deliberado, 
por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/07/20- “Recuperação de Habitações 
Sociais - Urbanização de Santiago - Fase IV - Redes de Águas (PEDUCA)” - Abertura de 
procedimento – Deliberado, por unanimidade, prazo de execução previsto de 210 dias.

Processo de Obras n.º 520/1986 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração 
solicitada pelo requerente ao alvará de loteamento n.º 8/87 de 13 de maio.

Processo de Obras n.º 342/1988 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a intenção de 
declarar a caducidade do alvará.

Processo de Obras n.º 211/2002 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a intenção de 
declarar a caducidade do alvará de loteamento.

Processo de Obras n.º 250/2006 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a intenção de 
declarar a caducidade do alvará de licença administrativa n.º 131/2007.

Processo de Obras n.º 177/2010 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a receção provisória 
das obras de urbanização.

Processo de Obras n.º 5/2013 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
alvará de obras de construção n.º 111/2014.

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 - Prorrogação do 
Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Hasta Pública para atribuição do DIREITO DE OCUPAÇÃO DE DOIS LUGARES DE VENDA 
PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO E/OU DE 
SERVIÇOS, AS LOJAS 3 E 10 DO MERCADO MUNICIPAL MANUEL FIRMINO, no Município de 
Aveiro - Prorrogação do Procedimento – Ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17 
de março de 2020, que: Autorizou a prorrogação do procedimento por hasta pública.

31. MAR

Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e 
Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação do ano de 2019 – Deliberado, por maioria, 
aprovar os documentos referentes ao exercício da Câmara Municipal de Aveiro, no ano de 
2019, nomeadamente o Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário 
de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação e submeter à Assembleia 
Municipal para apreciação e votação.

Protocolo de Colaboração entre o Exército Português e o Município de Aveiro e respetiva 
Adenda de Constituição de agrupamento de entidades adjudicantes – revogação – 
Deliberado, por unanimidade.

Alteração de composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago, 
U.F. de Glória e Vera Cruz - Proposta n.º 60/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 59/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/01/20 - “Reabilitação e Ampliação da 
Escola Básica da Quintã do Loureiro” - prorrogação do prazo de entrega de propostas – 
Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 332/1994 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento de licenciamento.

Processo de Obras n.º 168/2013 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento.

09. JUN

Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Municipal de Aveiro 
- Operação Anti Covid-19 – Deliberado, por unanimidade.

Aditamento ao Protocolo entre o Município de Aveiro e Ordem dos Médicos Veterinários: 
Campanha Animais de Companhia – Deliberado, por unanimidade.

Transferência para a CIRA - “Comparticipação Camarária Capital - Intervenções Estruturais” 
– Deliberado, por unanimidade.

Aveiro Steam City - “Aveiro 5G Challenges” - prémio de participação – Deliberado, por 
unanimidade.

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

Iniciativa CodeHero - Aprovação das Normas de Participação e atribuição de Prémios – 
Deliberado, por unanimidade.

Orçamento Participativo com Ação Direta do Município de Aveiro - Normas de participação 
– Deliberado, por unanimidade.

Apoio a Alunos de Escalão A do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar – 
Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 61/2020  – 
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 62/2020 – 
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 63/2020  – 
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 64/2020 – 
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 66/2020 – 
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 69/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

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

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/19 - “Parque de Estacionamento 
de Apoio à Intermodalidade” - Prorrogação do prazo da empreitada – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público OM/CP/04/20 - “Qualificação da Rua dos Ervideiros, 
Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca” - Prorrogação do prazo de entrega de propostas 
– Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/02/20 - “Reabilitação e Ampliação da 
Escola Básica da Póvoa do Paço” - Prorrogação do prazo de entrega de propostas – 
Deliberado, por unanimidade.

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

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/06/20 - “Construção do Ecocentro 
Municipal de Aveiro” - Erros e omissões – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/11/20 - “Reabilitação de Edifícios de 
Habitação Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética” - Projeto de Execução e 
abertura do procedimento – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e 
autorizar a abertura de procedimento por concurso público.

23. ABR

Abertura de prazo Excecional para que o Sport Clube Beira-Mar apresente candidaturas ao 
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar a abertura de um prazo excecional de cinco dias.

Aveiro Steam City - “Aveiro Urban Challenges” - Pagamento prémio monetário aos 
projetos finalistas – Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização da transferência de 
10.000,00€.

Regulamento da Incubadora de Empresas do Município de Aveiro - Inicio de procedimento 
de elaboração do regulamento – Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do 
procedimento de elaboração do Regulamento da Incubadora de Empresas do Município de 
Aveiro.

Atribuição de topónimo - Proposta n.º 7/2020 – Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta de atribuição de rua ao topónimo Madre Inês Champalimaud Duff, para um 
arruamento transversal à Rua José Pereira Tavares, na União das Freguesias de Glória e Vera 
Cruz.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 72/2020 – 
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 74/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Mudança de titularidade do contrato de arrendamento apoiado - Urbanização de Santiago - 
Proposta n.º 73/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Pagamento de despesa efetuada por inquilina, titular de contrato de arrendamento apoiado 
na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 76/2020 – Deliberado, por unanimidade, autorizar 
o pagamento à inquilina, no valor total de 393,60 €.

Procedimento por Concurso Público n.º 18/19 - “Concessão de Exploração do Bar-
Esplanada do Cais da Ribeira de Esgueira” - Caducidade da adjudicação – Deliberado, por 
unanimidade, declarar a caducidade da adjudicação.

20 DE MARÇO DE 2020 A 04 DE JUNHO DE 2020



boletim municipal aveiro [41]

Concessão de Solução Tecnológica para Sistema Interativo e Imersivo do Museu da Cidade 
de Aveiro e do projeto Aveiro Steam City no Edifício Fernando Távora – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar a Ata n.º I - Relatório Final.

Comparticipação da CMA no âmbito do Protocolo de Cooperação “Pegada Ecológica dos 
Municípios Portugueses” entre a CIRA e a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável 
– Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - “Construção do Ecocentro 
Municipal de Aveiro” - Prorrogação do prazo de entrega de propostas – Deliberado, por 
unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/18 - “Reabilitação do Edifício Fernando 
Távora” - Prorrogação do prazo da empreitada – 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.

Estudo Urbanístico / Estudo de Alinhamentos Quarteirão Forca (Norte) – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o Estudo Urbanístico.

Estudo Urbanístico da Zona da IPSS Florinhas do Vouga – Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Estudo Urbanístico.

07. MAI

Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Municipal de Aveiro - 
Operação Anti Covid-19 - Fase 2 – Deliberado, por unanimidade.

Contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Aveiro e a GravityMotion para cedência 
de bens culturais móveis nos Museus de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.

Apoio a Alunos de Escalão A do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, no 
período de 4 de maio a 26 de junho de 2020 – Deliberado, por unanimidade.

Apoio a Alunos de Escalão B do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, no 
período de 14 de abril a 26 de junho de 2020 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 77/2020 – 
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 83/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 450,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 89/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 75/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 78/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 254,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 80/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 254,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 81/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 254,00€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 84/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 85/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 86/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 87/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 254,00€.

Procedimento por Consulta Prévia n.º OM/Cpr/03/20 - “Viva a Cidade - Parque Canino 
de Aveiro, Rua Verde e Minibiblioteca” - Prorrogação do prazo de entrega de propostas – 
Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/20 - “Qualificação da Estrada de Ligação 
do CMIA à Marinha da Troncalhada” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

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

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

Processo de Obras n.º 80/2012 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da 
comunicação prévia.

21. MAI

Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Municipal de 
Aveiro - Operação Anti Covid-19 - PAAASE 2020 / Fase 2 – Deliberado, por unanimidade, 
a prorrogação do prazo de vigência das medidas previstas nas alíneas c) e d) da Ação 5 – 
“Gestão da Utilização do Espaço Público”, para o período de março a dezembro de 2020.

Abertura das lojas com porta aberta para a rua com área superior a 400m2 em 18/05/2020 – 
Deliberado, por unanimidade.

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

Apoio Financeiro ao Sport Clube Beira Mar no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao 
Associativismo 2019/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Processo Disciplinar n.º 2/2019 – Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade.

Programa Municipal de Apoio às Associações – Deliberado, por unanimidade, designar as 
Comissões de análise.

Equilíbrio de Contas 2020 - Aveiro-Expo-Parque de Exposições, E.M. - Em liquidação e 
pagamento de Benfeitorias necessárias e úteis executadas pela empresa – Deliberado, por 
unanimidade.

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 - Prorrogação do 
Procedimento – Deliberado, por unanimidade.

Urban Innovation Actions - “Aveiro Tech City Bootcamp” - Alteração das Normas de 
Participação da 2.ª Edição – Deliberado, por unanimidade.

Iniciativa CodeHero - Alteração às Normas de Participação – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de Topónimo – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de 
rua ao topónimo Pedro António Rebocho, para o arruamento que se inicia na Rua General José 
Domingues Peres, na União das Freguesias de Glória e Vera Cruz.

Renovação da “Prestação de Serviços para a Dinamização de Atividades de animação e de 
Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Concelho de Aveiro”, 
para o ano letivo 2020/2021, adjudicado no âmbito do Concurso Público Internacional n.º 
12/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 88/2020 – 
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 91/2020 – 
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 94/2020 – 
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 104/2020 – 
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 107/2020 – 
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 110/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 90/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 92/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 93/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 95/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 97/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 103/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 106/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50 €.

Transferência de habitação de um agregado familiar residente na Urbanização de Taboeira - 
Proposta n.º 96/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Ressarcimento de valor despendido por moradora na Urbanização de Santiago - Proposta 
n.º 105/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/12/20 - “Ligação entre a Alameda Silva 
Rocha e a Avenida Vasco Branco” - Abertura de procedimento – O Executivo tomou 
conhecimento.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/13/20 - “Teatro Aveirense - Obras 
de Renovação” - Projeto de Execução e Abertura de procedimento – 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/07/20- “Recuperação de Habitações Sociais 
- Urbanização de Santiago - Fase IV - Redes de Águas” - Prorrogação do prazo de entrega 
de propostas – Deliberado, por unanimidade.

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

Processo de Obras n.º 294/1965 – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obas n.º 47/2020 - Roberto Manuel dos Santos Fernandes e Outros – 
Deliberado, por unanimidade.

04. JUN

“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” - Atribuição de 
Alvarás de Licença de Utilização – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento Concursal por Classificação para Atribuição de Habitação em Regime de 
Arrendamento Apoiado - reatribuição, por desistência de candidatos, da habitação sita na 
Urbanização de Cacia, casa n.º 8, a Domingos Soares - candidato suplente – Deliberado, por 
unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 126/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 292,54 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 127/2020 – 
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 138/2020 – 
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 140/2020 – 
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 141/2020 – 
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 142/2020 – 
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 108/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 109/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 114/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 115/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 118/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 119/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 120/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.



Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 122/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€, referente ao mês de maio.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 123/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 124/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 128/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 129/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 130/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 131/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 136/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 137/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 139/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 143/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e 
Económica - Despacho n.º 144/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio 
económico à munícipe, no valor de 476,25€.

Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago - Proposta n.º 
117/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração de um agregado familiar residente no Novo Empreendimento do Caião - Proposta 
n.º 121/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Alteração de um agregado familiar residente na Urbanização de Cacia - Proposta n.º 
125/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/20 - “Requalificação e Ampliação da 
Escola Básica de Azurva” - Aprovação do projeto de execução e abertura de procedimento 
– Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e abrir procedimento por 
concurso público.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - “Conceção e Construção do 
Complexo de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro” - Alteração do Diretor de 
Fiscalização – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/15/20 - “Igreja das Carmelitas, Aveiro - 
Reabilitação da Igreja e Edifício Anexo” - Aprovação do projeto de Execução e abertura 
de procedimento – Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, e abrir 
procedimento por concurso público.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - “Construção do Ecocentro 
Municipal de Aveiro” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - “Intervenção para a qualificação 
urbana da Ex-EN-109” – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/03/20 - “Qualificação da Estrada de 
Ligação do CMIA à Marinha da Troncalhada” - Alteração da Fiscalização e Coordenação de 
Segurança em Obra – Deliberado, por unanimidade.

Estudo Urbanístico de Santiago - Alteração para adaptação ao PDM – Deliberado, por 
maioria, aprovar a alteração ao Estudo Urbanístico.

Processo de Obras n.º 342/1988 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do 
procedimento.
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