INFOMAIL

Trimestral, Nº20 Gratuito
março 2021

AVENIDA GANHA NOVA VIDA

Avenida Dr.Lourenço Peixinho

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL DE AVEIRO
CÂMARA AUMENTA APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES
OBRAS EM CURSO EM TODO O MUNICÍPIO
NOVO FERRY ELÉTRICO AVANÇA PARA CONSTRUÇÃO
ESTAMOS JUNTOS NA LUTA ANTI COVID-19

DESTAQUES
Avenida ganha nova vida

Ampliação e qualificação do Hospital de Aveiro

Câmara aumenta apoio às Associações

Obras em curso em todo o Município

Novo Ferry Elétrico avança para construção

Estamos juntos na luta anti covid-19

Ficha Técnica
Edição e Propriedade Câmara Municipal de Aveiro Direção José Agostinho Ribau Esteves Produção e Fotografia Câmara Municipal de Aveiro
Depósito Legal N.º 282647/08; Periodicidade - Trimestral; Isentos de registo na ERC ao abrigo do DL 8/99 de 9 de junho, art.º 12, n.º 1.
Tema de capa: Avenida Dr. Lourenço Peixinho

Contactos

www.cm-aveiro.pt

Câmara Municipal de Aveiro
Cais da Fonte Nova
Apartado 244
3811 - 904 Aveiro

geral@cm-aveiro.pt
tel: 234 406 300
fax: 234 406 301

municípiodeaveiro
http://agenda.cm-aveiro.pt/

boletim municipal aveiro

[03]

EDITORIAL
Caros(as) Munícipes
A terminar o primeiro trimestre de 2021, vivemos a vaga mais alta da Pandemia do
Coronavírus / Covid-19 no mês de janeiro, a forte redução da sua incidência em fevereiro
e a situação que vivemos atualmente de passagem para o desconfinamento gradual em
março, ocorrendo até maio.
Mantenhamos toda a Atenção ao Combate ao Covid-19.
Na gestão da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tivemos de tomar as medidas
determinadas pelos vários Decretos do Estado de Emergência, como o fecho dos
Museus, Biblioteca, Teatro Aveirense, entre outras, disponibilizamos os apoios definidos
no Programa de Ação de Apoio à Atividade Económica (PAAASE) da CMA / Operação
Anti-Covid19, nomeadamente apoios sociais, disponibilização de cabazes de bens alimentares e
computadores para Alunos carenciados, entre muitos outros.
Mantivemos também em pleno desenvolvimento, os muitos projetos, concursos e obras de diversa tipologia
e por todo o Município, partilhando neste Boletim Municipal informação sobre essa frente tão importante do
trabalho da CMA, que está cada vez mais aos olhos e na vida dos Cidadãos do Nosso Município, melhorando
a sua qualidade de vida.
Na dimensão financeira a grande notícia, que trataremos com pormenor em próxima edição desta
publicação, é o facto de termos conseguido alcançar o equilíbrio financeiro da CMA com as Contas de 2020
(antecipando em 4 anos a data prevista), atingindo o rácio de 1,5 entre a dívida total e a receita corrente,
quando esse valor em 2013 era de 3,4.
Essa boa notícia será formalmente confirmada com a apresentação da Conta de Gerência de 2020,
decorrendo depois um conjunto de atos formais que envolvem os Órgãos Autárquicos Municipais, o Fundo
de Apoio Municipal (FAM) e também a DGAL, sendo que esse processo terminará em meados de 2021 com
a cessação do contrato do Programa de Ajustamento Municipal entre a CMA e o FAM, que liberta a CMA de
alguns constrangimentos de gestão que ainda tem, possibilitando por exemplo a redução de impostos por
livre decisão da CMA (em 2022 e anos seguintes), reconquistando-se então a plena autonomia de gestão da
CMA (perdida há muitos anos).
Manter-se-á em vigor o contrato de empréstimo do FAM à CMA (recebido em 2017 e 2018, no valor total
de 78,2 M€) e que se encontra em fase de pagamento de amortizações e juros até 2036, estando a CMA
obrigada ao seu escrupuloso cumprimento.
Com este importante resultado se confirma a excelente gestão da CMA que realizamos desde final de
2013, com a sua recuperação financeira concretizada em sete anos (de 2014 a 2020), ao mesmo tempo
que a CMA tem em desenvolvimento um vasto conjunto de investimentos de relevante dimensão financeira
por todo o Município e em múltiplas áreas, conseguindo ainda ter a capacidade de gestão e os recursos
financeiros necessários para o Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19 e o apoio à recuperação da
atividade social e económica do Município de Aveiro.
Acompanhe a atividade da CMA e partilhe as suas perspetivas, perguntas e propostas, utilizando o site
CMA www.cm-aveiro.pt, a APP e/ou o endereço de email do Presidente da Câmara, presidente@cm-aveiro.pt.
Venha conhecer o Boletim Municipal de Março de 2021.
Contamos Consigo para continuar a realizar Mais e Melhor. Conte Connosco.
Bem Haja.
José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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AVENIDA
DR. LOURENÇO
PEIXINHO
Cuidar da herança recebida e valorizá-la

No decorrer dos trabalhos de relocalização do

agosto de 2020, estando em execução em janeiro de

monumento aos Mortos da Grande Guerra,

2021 e até ao final deste ano, e sendo cofinanciada

comummente conhecido como estátua do Soldado

pelos Fundos Comunitários da União Europeia, que

Desconhecido, no âmbito da obra de requalificação

neste primeiro semestre de 2021 tem a presidência de

da Avenida Dr. Lourenço Peixinho foi descoberto um

Portugal”.

documento, datado de 11 de agosto de 1933, que

Os dois documentos, separados por 88 anos, estão

perpetua os “filhos deste Concelho que foram mortos

agora juntos no interior da estátua, para que a história,

no campo de batalha da Grande Guerra – 1914-1918,

a memória e a honra dos nossos concidadãos

honrando a pátria”, pode ler-se no testemunho.

continuem bem viva em cada uma das novas gerações

Esta declaração assinada, entre outros, pelo Presidente

do nosso Município de Aveiro.

da CMA à altura, Dr. Lourenço Peixinho, justifica o
erguer do monumento naquele local para “que aos
vindouros” pudessem lembrar “os seus entes queridos”.

Desenvolvimento da obra da Avenida

Com a relocalização do monumento em curso para o

A obra de requalificação urbana da Avenida Dr.

cruzamento da Avenida Dr. Lourenço Peixinho com a

Lourenço Peixinho regista um bom exercício de

Rua Conselheiro Luís Magalhães, esta Câmara lavrou

execução e compatibilização com a vida da Avenida,

um novo documento que dá nota da relocalização do

reiterando, por esta, via o contributo e a compreensão

monumento e que foi depositado no interior da estátua

de todos.

juntamente com o documento de 1933, para que a

Na primeira semana de fevereiro iniciou-se a Fase 2 da

história, a memória e a honra dos nossos concidadãos

obra, na metade da Avenida do lado direito de quem a

continuem bem vivas em cada uma das novas

sobe (sentido “Pontes” – Estação da CP). Num primeiro

gerações do nosso Município de Aveiro.

momento até ao cruzamento do Antigo Cinema

Este documento, com data de 29 de janeiro de 2021,

Avenida, e num segundo momento, logo que se inicie a

foi depositado no dia 1 de fevereiro juntamente com

circulação do trânsito automóvel da Avenida-Praça, até

o documento de 1933. Neste novo testemunho pode

ao cruzamento com a Rua Dr. Alberto Souto.

ler-se que a CMA se encontra a realizar a obra de

Ao mesmo tempo estão a ser transplantadas várias

qualificação urbana da Avenida Lourenço Peixinho,

árvores para outros espaços verdes do Município. Até

com referência para o facto de ter sido “iniciada em

ao momento foram já transplantadas 20 árvores.
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COLEÇÃO “AVENIDA DR.
LOURENÇO PEIXINHO. UMA
HISTÓRIA COM FUTURO”
A CMA, em parceria com o Jornal de
Notícias (JN), lançou a 17 de janeiro,
uma nova ação de promoção e
marketing da Avenida Dr. Lourenço
Peixinho, no âmbito da profunda
obra de requalificação em curso e
procurando por esta via, também, a
valorização do património Aveirense
e o enriquecimento histórico-cultural
dos Cidadãos.
17 de janeiro [1.ª Foto + caixa arquivadora]
Aterro para a construção da Avenida Central
(atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 1919
7 de fevereiro [2.ª Foto] A nova Avenida - 2020
7 de março [3.ª Foto] Avenida Central (atual Av.
Dr. Lourenço Peixinho) - 1937
4 de abril [4.ª Foto] Estação de Caminho de Ferro
de Aveiro - 1948
2 de maio [5.ª Foto] Chegada de prova
automobilística na Av. Dr. Lourenço Peixinho 1952 - 1954
6 de junho [6.ª Foto] Vista parcial da Av. Dr.
Lourenço Peixinho - 1951
4 de julho [7.ª Foto] Av. Dr. Lourenço Peixinho
- 2019
1 de agosto [8.ª Foto] O monumento ao soldado
desconhecido - 1970 - 80
5 de setembro [9.ª Foto] Av. Dr. Lourenço
Peixinho - 1980
3 de outubro [10.ª Foto] Festas do Município
com desfile na Av. Dr. Lourenço Peixinho - 2000
7 de novembro [11.ª Foto] Vista aérea da cidade
de Aveiro - Av. Dr. Lourenço Peixinho como um
eixo central da Cidade - 2000
5 de dezembro [12.ª Foto] A nova avenida - 2021

Colecione!

[06]

boletim municipal aveiro

AVEIROBUS:
CMA E TRANSDEV CHEGAM A ACORDO
Culminando um processo de negociação de vários

financiamento excecional à operação Aveirobus tem as

meses, que teve a liderança do Presidente da CMA, e

seguintes origens:

do CEO da Transdev Portugal, Pierre Jaffard, as duas
entidades chegaram, a 11 de dezembro de 2020, a
um Acordo que garante a continuidade da qualidade
e da sustentabilidade financeira e de serviços das
operações de transportes públicos Municipais
operados pela ETAC / Transdev sob a marca AveiroBus.

1. Pagamento de apoio via PART no valor de 		
		

216.000€ (acima do valor base normal afeto);

2. Pagamento de apoio via PROTransP no valor
		

de 251.000€;

3. Pagamento pela CMA dos Passes Escolares no 		

Com este documento foram atualizados os objetivos

		

valor de 60.000€ respeitante aos meses de abril,

a atingir até ao final do primeiro trimestre de 2021,

		

maio e junho (as Escolas estiveram fechadas, 		

dos quais se destacam a ativação da Lancha Dunas,

		

com exceção da ponta final do ano letivo para o 		

a partilha de funcionalidades de bilhética na CMA,

		

Ensino Secundário);

a implantação de 20 paragens com Informação em

4. Pagamento pela CMA da atualização tarifária

Tempo Real / ITR, a ativação do sistema automático

		

assumida pela CMA no valor de 60.000€ (não 		

de bilhética para o transporte fluvial, a sinalética e

		

transposta para o tarifário / Clientes);

informação nova de abrigos e paragens e ainda a

5. Pagamento pela CMA da compensação do

ativação (já efetuada), do site informativo do Terminal

		

deficit de exploração da operação Aveirobus no

Rodoviário de Aveiro.

		

valor de 114.000€.

O “Acordo de Gestão AveiroBus” com a ETAC /
Transdev” vem dar uma resposta integrada ao impacto

Sumariando, do valor total de cerca de 700.000€,

negativo da Pandemia do Coronavírus / Covid-19

467.000€ (67 por cento do total) respeitam a verbas

na “Operação Aveirobus” e colocar na devida ordem

disponibilizadas pelo Governo do Orçamento do

alguns aspetos da concessão.

Estado à CMA como Autoridade Municipal de

Importa dar nota que o financiamento normal pelo

Transportes (pela via do PART e do PROTansP), e

subsídio à exploração da CMA à ETAC/Aveirobus, será

234.000€ (33 por cento do total) respeitam a verbas

no ano de 2020, de cerca de 1,3 M€.

do próprio orçamento da CMA.

Assim, o valor global de cerca de 700.000€ de

boletim municipal aveiro
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ATRIBUIÇÃO
DE TOPÓNIMOS
Sendo competência Municipal o estabelecimento
da denominação das ruas e praças das
localidades e das povoações, e após reunião
da Comissão Municipal de Toponímia – órgão
consultivo da Câmara – a CMA em conformidade
com o parecer da Comissão, aprovou um conjunto
de novas atribuições toponímicas, em todo o

AMPLIAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO
HOSPITAL DE AVEIRO
A Ministra da Coesão Territorial teve, durante a tarde
do dia 22 de janeiro de 2021 nos Paços do Concelho
de Aveiro, uma reunião de trabalho com a Presidente

Município, que aqui divulgamos:
Em arruamentos a definir:
>

25 de Novembro

Esgueira
>

Rua da Policlínica (via que inicia na Rua da

Sofia, entre Esgueira e Santa Joana)

>

Rua dos Eucaliptos (arruamento que tem início

do Conselho de Administração do Centro Hospitalar

na Rua Quinta da Clementina e termina na bifurcação da

do Baixo Vouga (CHBV), na qual estiveram presentes

Praceta Dr. Artur Alves Moreira)

o Presidente da CMA, a Presidente da Administração
Regional de Saúde do Centro e a Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro.

>

Travessa dos Eucaliptos (rua sem saída com

início na Rua dos Eucaliptos)

>

Travessa das Fontainhas (rodovia sem saída

que se inicia na Rua das Fontainhas)

Em causa está a tão reclamada ampliação e qualificação
do Hospital de Aveiro que o Presidente da CMA tem
exigido para uma Região com elevada densidade

Glória e Vera Cruz
>

Praceta Senhor das Barrocas (arruamento

populacional e intensa atividade, e onde as pessoas têm

sem saída com inicio na Travessa do Senhor das

que se deslocar para outros hospitais quando estão em

Barrocas)

causa situações mais ou menos complexas.
O objetivo da reunião foi planear a execução e o

Santa Joana

financiamento do projeto. Está em causa um projeto de

>

Rua do Cócaro (ratificação da extensão da via)

quase 5 M€ de uma obra que ronda os 150 M€, estando
a CMA disposta para assumir a responsabilidade da
execução dos projetos de arquitetura e especialidades,
com o apoio técnico da ARSCentro, do CHBV e da

O Governo do País, no documento do PRR

Universidade de Aveiro, e o financiamento dos Fundos

enviado para consulta pública, decidiu não incluir

Comunitários.

a qualificação e ampliação do hospital de Aveiro.

O financiamento do projeto, com a devida maturidade,

A CIRA no seu parecer sublinha este “grave deficit

pode ser feito no Centro 2020 / Portugal 2020, no

de participação do País na sua elaboração (…)

Portugal 2030 (quadro 2021/2027), não se descurando

Como exemplo expressivo, partilhamos a nota

a possibilidade de utilizar o Plano de Recuperação e

factual respeitante às oito propostas concertadas

Resiliência (PRR).

e aprovadas pelo Conselho Regional do Centro

Os Responsáveis presentes na reunião assumiram

(…), nomeadamente a ampliação (com Centro

o compromisso de continuarem a desenvolver este

Académico Clínico) e ampliação do Hospital de

trabalho com sentido de prioridade e em cooperação

Aveiro no âmbito do Centro Hospitalar do Baixo

institucional.

Vouga, a primeira prioridade na Região de Aveiro”.

[08]

boletim municipal aveiro

PMAA: 2020/2021: APOIOS
FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS E DE PAIS
Maior apoio
de sempre ao
investimento para
as Associações
Desportivas

Pontual, 910.821€ para apoio

No âmbito do Programa Municipal

910.821€, 575.235€ terão a sua

Estiveram abertas até 5 de março,

de Apoio às Associações (PMAA),

execução durante a presente

as Candidaturas ao PMAA 2021

foram assinados os contratos de

época desportiva, correspondendo

para atribuição de Apoio à Atividade

apoio financeiro no valor global de

a um aumento de 16 por cento

Regular, bem como para o Apoio

1.362.361€, com as Associações

face à época desportiva anterior,

ao Investimento, por parte das

Desportivas e de Pais, em sessão

ficando os restantes 335.585€

Associações Culturais, da área

pública que se realizou no Grande

cabimentados para as épocas

da Ação Social, Jovens, Defesa e

Auditório do Centro de Congressos

desportivas seguintes, de

Promoção do Património, Escutismo

de Aveiro.

2021/2022 e 2022/2023, sendo

e ONG sem fins lucrativos.

Para este efeito a CMA recebeu

que o valor total corresponde a um

Esta antecipação acontece na

quatro candidaturas de

aumento de 82 por cento face a

sequência do intenso combate à

Associações de Pais (ano letivo

2019/2020.

Pandemia de Covid-19 que se está a

2020/2021) e 54 de Associações

Na sequência dos apoios cedidos

levar a cabo e que tem no Programa

Desportivas (época desportiva

pela CMA às Associações Sociais,

de Ação de Apoio à Atividade Social

2020/2021).

Culturais e outras, referentes

e Económica / Operação Anti

Ao nível das Associações de Pais

ao ano civil de 2020, nos quais

Covid-19 um importante contributo,

foram atribuídos 4.200€ para apoio

foram investidos 995.287€, este é

nomeadamente e no que se refere ao

à Atividade Regular repartidos por

mais um importante instrumento

apoio às Associações, na alínea b) da

três Associações de Pais.

de apoio às Associações de

Ação 10, permitindo o adiantamento

No que concerne às Associações

Pais e Associações Desportivas

dos prazos de candidatura, para

Desportivas regista-se o apoio à

do Município de Aveiro para

que que os vários apoios sejam

Atividade Regular no valor total

continuarem o seu trabalho de

disponibilizados o mais breve

de 409.350€, ao qual acresce

relevante interesse público para

possível às Associações e por sua

1.000€ para apoio a Atividade

toda a Comunidade.

vez aos nossos concidadãos.

ao Investimento e 36.990€ para
apoio extraordinário no âmbito do
Combate à Covid-19.
Nesta época desportiva
2020/2021 destaque para o
maior apoio de sempre ao nível

CANDIDATURAS
AO PMAA 2021

do investimento, sendo que dos

boletim municipal aveiro
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HASTA PÚBLICA
RENDE 2,7M€ PARA
PAGAR DÍVIDA
Decorreu no dia 11 de dezembro de 2020,
no Centro de Congressos de Aveiro, a hasta
pública para alienação de dois imóveis na

1.355.000€.

OPAD
2021

Ambos os imóveis acabaram licitados pelo

Estão abertas, até 11 de abril, as candidaturas para o

zona do Cais da Fonte Nova, pelo valor base
global de 2.710.000€, dividido por dois lotes de

seu valor base pela empresa Mário Corticeiro
e Filhos Lda., significando, assim, numa verba
de 2.710.000€ para a CMA que será totalmente
utilizada para o pagamento de dívida bancária,
de acordo com planeado e enquadrado na
consolidação da recuperação financeira da
CMA. A escritura deste terreno realizou-se no
dia 19 de janeiro de 2021.

Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD) do
Município de Aveiro para 2021. Esta é uma iniciativa da
CMA que pretende aprofundar a recolha de contributos
dos cidadãos na discussão e elaboração do orçamento
público Municipal.
O OPAD para 2021 recebe um apoio extraordinário do
PAAASE 2021, fixando o valor global de financiamento
em 150.000€. As propostas terão um apoio financeiro
da CMA de 90 por cento dos custos totais do

ADENDA AO
PROTOCOLO COM
OS BOMBEIROS
Integrado no PAAASE 2020, na sua Ação 3
(Cooperação com as Corporações de Bombeiros),
visando um apoio financeiro extraordinário às
duas Corporações de Bombeiros do Município de
Aveiro, no âmbito do aumento das suas despesas
e da redução de receitas em consequência da
Pandemia do Covid-19, a CMA aprovou novas
adendas aos Protocolos de 2020, no valor global

projeto até ao limite máximo de 30.000€, sendo o
remanescente financiado pelo proponente, podendo ser
em géneros de valor quantificado.
Apresentação de propostas
[11 de janeiro a 11 de abril de 2021]
Análise técnica das propostas
[12 de abril a 11 de maio de 2021]
Período de reclamações
[12 a 18 de maio de 2021]
Decisão sobre as reclamações
[19 a 24 de maio de 2021]
Divulgação da lista final de propostas a votação

adicional de 30.600€ e que divulgamos:

[ 1 de junho de 2021]

» Associação Humanitária de Bombeiros

Votação

Guilherme Gomes Fernandes – Bombeiros
Novos de Aveiro: + 5.400€ >> apoio total 2020:
196.004,83€;
» Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Aveiro – Bombeiros Velhos de

[1 de junho a 9 de julho de 2021]
Anúncio público dos projetos vencedores
[15 de julho de 2021]
Período de execução
[1 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022]

Aveiro: + 25.200€ >> apoio total 2020: 232.595,17€.
Recorde-se que em agosto de 2020 a CMA já

Todas as informações e datas

tinha realizado adendas aos protocolos com as

estão disponíveis em:

Associações de Bombeiros no valor de 50.000€.

opad.cm-aveiro.pt
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APOIO AO INVESTIMENTO
DE ENTIDADES RELIGIOSAS
Com Apoios ao Investimento por parte da CMA, no
valor global de 193.000€, serão realizadas obras de
conservação e/ou reabilitação da Igreja da Vera Cruz,
da Igreja do Seminário Diocesano de Aveiro, da Igreja
de São Jacinto, da Igreja Matriz de Nossa Senhora de

AVEIRO DE LUTO
PELO FALECIMENTO
DO PADRE JOÃO
GONÇALVES
Devido à morte do Pároco João Gonçalves, a CMA
decidiu decretar um dia de Luto Municipal a 10 de
dezembro de 2020, data em que se realizou o seu
funeral.
Nesse mesmo sentido emitiu a CMA uma nota
pública de pesar e Luto Municipal, destacando que

Fátima e da Igreja Matriz de Eixo.
Estes apoios foram precedidos por um período
excecional de candidaturas (1 a 28 de outubro),
destinado especificamente às Paróquias do Município,
para o Apoio ao Investimento em obras de conservação
e/ou reabilitação dos edifícios das suas Igrejas, que
fossem reconhecidas como de valor patrimonial.
Sendo a Igreja Católica detentora de um vasto
património edificado no Município de Aveiro, que
constitui um elemento identitário para as populações
locais, de grande valor patrimonial e de atração
de visitantes e turistas, tornam-se imperiosas as
intervenções de reabilitação destes edificados, razão
pela qual a CMA decidiu atribuir este Apoios.

“João Gonçalves foi um homem Notável e Bom,
defensor de causas, tendo desenvolvido ao longo da
sua vida um trabalho ativo, solidário e de inclusão,
dedicado ao outro, aos que precisam de apoio, ajuda e

Igreja da Vera Cruz

solidariedade”.

Valor do Investimento: 30.000€

O Padre João Gonçalves fica para sempre ligado à
Região de Aveiro e, em particular, ao Município de
Aveiro, onde exerceu funções de Presidente da IPSS

Igreja do Seminário Diocesano

Diocesana “Florinhas do Vouga”, de Capelão do

de Aveiro

Hospital de Aveiro, de Ecónomo Diocesano Diretor da

Valor do Investimento: 23.000€

Casa Sacerdotal Santa Joana Princesa, de Assistente
Diocesano da Associação dos Médicos Católicos, de
Diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral SócioCaritativa, de Membro do Colégio de Consultores
Diocesanos, de Assistente da Cáritas Diocesana, de

Igreja de São Jacinto
Valor do Investimento: 25.000€

Assistente da Equipa Diocesana do Renovamento
Carismático e de Membro da Comissão de Aplicação
do Fundo Económico do Clero.
Em honra à Vida e à Memória do Padre João
Gonçalves, a CMA prestou-lhe a sua sentida

Igreja Matriz de Nossa Senhora
de Fátima
Valor do Investimento: 25.000€

homenagem, profundo reconhecimento e
agradecimento.
Igreja Matriz de Eixo
Valor do Investimento: 90.000€

boletim municipal aveiro
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ALARGAMENTO
DO VIADUTO
SOBRE A
LINHA DO NORTE
Decorre a bom ritmo a obra de alargamento do
tabuleiro na passagem superior sobre a Linha do
Norte (junto ao Centro Comercial Glicínias), uma obra
negociada pela CMA no valor de aproximadamente
1,5 M€ como contrapartida da ampliação do referido
Centro Comercial cuja obra está em plena execução.
O alargamento consiste na adição de mais uma faixa
de rodagem em cada um dos sentidos, o que significa
que quem se desloca do Centro Comercial em direção
a São Bernardo ou vice-versa não necessita de se
misturar com o restante tráfego – que circula na
Avenida Europa. Da mesma forma, a obra vai melhorar
a circulação do trânsito pendular da Avenida e dar
mais espaço e tempo para a entrada ou saída na via de
desaceleração em direção ao Centro da Cidade ou às
localidades periféricas.
Esta é uma obra muito importante que termina,
finalmente, passados 20 anos com a velha situação
da obra inacabada e que traz a esta zona da Cidade a
plena condição urbana, com mais e melhor segurança
para condutores e peões nas imediações do Centro
Comercial.
Recordamos que no atual (2017/2021) e no anterior
mandato autárquico (2013/2017) a Avenida Europa

Protocolo entre a CMA e a VougaInvest
a) Alargamento do tabuleiro da Avenida Europa (junto ao Pingo Doce)
- em curso
b) Reestruturação do cruzamento da Avenida Europa com a 		
EN235 - concluída
c) Reestruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do 		
Eucalipto / das Glicínias e a Rotunda localizada à frente da 		
entrada principal do Centro Comercial - concluída
d) Para uma fase subsequente, ficaram também definidas as 		
intervenções de construção de uma Rotunda na Rua Direita de
Aradas e a execução da malha viária envolvente do lado 		
nascente do Centro Comercial

recebeu obras de qualificação em toda a sua extensão
e que aqui referenciamos: a nova Variante de Cacia,
a Rotunda da Junqueira, a Rotunda do Botafogo, as
obras de qualificação do nó da Avenida da Universidade
com a antiga EN 235 (junto à primeira Loja da
Mercadona), as obras de urbanização da zona do
Glicínias e a pavimentação do troço de 2,5 km entre
a ponte sobre a Estrada de São Bernardo e o viaduto
junto à Rua General Costa Cascais, em Esgueira, a
Rotunda da Lusavouga / Vulcano, a Rotunda junto ao
Solar das Estátuas (em construção) e a qualificação do
troço urbano de Cacia entre a Rotunda da Lusavouga/
Vulcano e a The Navigator Company.

[12]
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sendo a empresa Empark a subconcessionária da
exploração dos parques de estacionamento do Rossio
e do Mercado Manuel Firmino, num investimento de
12.413.658,94€ e com um prazo de execução de 16
meses. A remuneração da concessão dos parques
de estacionamento que o agrupamento de empresas
vai pagar à CMA cifra-se em 2.500.001€. O processo
segue agora para visto do Tribunal de Contas.
ICNF indefere “interesse púbico” das árvores do
Rossio

REQUALIFICAÇÃO
DA RUA MÁRIO
SACRAMENTO

O Instituto da Conservação da Natureza e das

Está aberto o Concurso Público para a requalificação

atributos passíveis de justificar a sua classificação

da Rua Dr. Mário Sacramento, com um valor base de

como arvoredo de interesse público pelos critérios

975.000€.

gerais e especiais de classificação e parâmetros de

Além da qualificação viária do arruamento, com esta

apreciação”.

Florestas (ICNF) informou a CMA e o Movimento
Juntos pelo Rossio da sua decisão de indeferir, pela
segunda vez no espaço de um ano, a proposta de
classificação de interesse público do conjunto arbóreo
do Rossio, considerando que o mesmo “não possui

empreitada a CMA vai prosseguir a estratégia e opção
política de qualificar o espaço público, a requalificação
dos passeios, a construção de uma nova pista ciclável,
a qualificação e renovação do parque arbóreo, bem
como as infraestruturas de iluminação e águas pluviais.
O projeto prevê a reorganização do estacionamento
automóvel e a redução das vias de circulação,
possibilitando, assim, a construção de uma pista
ciclável com 1,20m de largura e com uma faixa de
proteção ao estacionamento de 0,50m.
Esta é uma obra especial, já que faz parte das várias
ações levadas a cabo pela CMA desde 2020, para
assinalar o centenário do nascimento do Dr. Mário
Sacramento, escritor e político, que ficou conhecido
como o “médico dos pobres”.

REQUALIFICAÇÃO
FRENTE DO CEMITÉRIO
SUL

ADJUDICADA
OBRA DO ROSSIO
E “PONTES”

Está adjudicada a empreitada de Requalificação da Rua

A empreitada de requalificação do Largo do Rossio,

como reabilitar o parque arbóreo local. Na Praça

da Praça General Humberto Delgado / “Pontes”

Dr. Ferreira Soares (em frente ao Cemitério Sul) serão

e concessão do serviço público do parque de

re-organizados o estacionamento e as zonas verdes,

estacionamento subterrâneo foram adjudicadas

além da renovação do pavimento e do mobiliário

ao agrupamento de empresas composto pela

urbano ao longo de todo o traçado.

Tecnorém, Engenharia e Construções S.A. e pela

A empreitada vai dar continuidade ao trajeto ciclável

Cimave – Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda.,

entre a Estação da CP e a Universidade de Aveiro.

de São Martinho, Praça Dr. Ferreira Soares e Rua Aires
Barbosa, à empresa Henriques, Fernandes & Neto, S.A.,
num investimento de 142.023,66€.
O projeto prevê a qualificação da zona de estacionamento e das caldeiras das árvores e dos passeios, bem
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investimento da CMA de 845.920,97€, visando melhorar
a acessibilidade e qualificar o eixo de ligação ao núcleo
central de Esgueira e à Avenida Vasco Branco.
A empreitada que se vai realizar, além da construção
da rotunda propriamente dita, com espaços verdes e
arborização, vai providenciar a sua devida ligação à
Rua Padre José Maria Taborda e à Avenida Manuel
Maria da Rocha Colmieiro, assim como proceder
à construção do novo troço de arruamento (com
passeios, paragens de autocarro e baias de
estacionamento) para ligar a nova rotunda à

BAIRRO DO
CARRAMONA

Rua Pedro Vaz D’Eça.

Está em franco desenvolvimento a obra de
requalificação urbana do Bairro do Carramona, em
Esgueira, um novo investimento da CMA em execução
pela empresa Construções Carlos Pinho, Lda., pelo
valor de 283.625,45 €.
A obra acontece nas ruas Padre Manuel Marques
Ferreira, Dr. Artur Alves Moreira, Manuel Melo Freitas
e D. Domingos Fernandes, visando a reorganização
e reabilitação dos espaços destinados ao peão,
estacionamento automóvel e espécies arbóreas
existentes, bem como a requalificação da via e a
renovação das infraestruturas, constituindo uma
importante operação de requalificação urbana.

ADJUDICADO
NÚCLEO
CENTRAL
DE ESGUEIRA
A obra de requalificação do Núcleo Central de
Esgueira é um novo investimento de 1.021.922,20€
da CMA, adjudicada à empresa Construções Carlos
Pinho Lda..
O projeto prevê a compatibilização das utilizações,
de modo a privilegiar os espaços de estadia,
promover a acessibilidade, melhorar as condições
para os modos suaves, aumentando a qualidade
dos espaços e a sua atratividade.
A empreitada vai permitir a criação de uma

TÚNEL DE ESGUEIRA
CONCURSO PÚBLICO
A construção de uma nova rotunda a nascente do
“Túnel de Esgueira”, na Rua de Viseu foi adjudicada
à empresa Construções Carlos Pinho Lda., num

praça central entre as Ruas Luis Camões,
Luciano de Castro e Manuel de Melo Freitas,
qualificando-a enquanto espaço privilegiado
de convívio. Serão ainda arranjadas as
Ruas José Luciano de Castro e General
Costa Cascais.
O processo está em fase de visto de
Tribunal de Contas.

[14]
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REABILITAÇÃO
CAPELA DA SENHORA
DA SAÚDE

INÍCIO DA
RENOVAÇÃO
TEATRO
AVEIRENSE

A CMA decidiu adjudicar a requalificação total da Capela
de Nossa Senhora da Saúde, na Patela (São Bernardo),
à empresa Lusocol – Sociedade Lusa de Construções,
Lda., pelo valor de 36.831,71€.

Teve início a empreitada de renovação do Teatro

A intervenção irá visar a substituição integral da

Aveirense, um investimento da CMA de 1.499.294,54€,

cobertura terminando com problemas de infiltrações

que visa intervir de forma generalizada na conservação

por águas pluviais, a reparação de várias fissuras

das infraestruturas, equipamentos e organização

no interior da Capela, o restauro das janelas de vidro

funcional e que está a ser levada a cabo pela empresa

decorativo e a substituição do pavimento em linóleo

CIMAVE – Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda.

por um pavimento em soalho de madeira, por forma a

A opção de renovar o Teatro decorre da utilização

proporcionar maior conforto aos utilizadores.

intensiva e da ausência de ações regulares de
manutenção e de renovação do edifício desde a última
grande intervenção de reabilitação, em 2003.
Aposta na Valorização Cultural
Numa altura em que a CMA prossegue com o processo
de valorização cultural do Município, assente no Plano
Estratégico para a Cultura e na Candidatura de Aveiro
a Capital Europeia da Cultura em 2027, a reabilitação
do edifício do Teatro Aveirense é mais um importante
passo de crescimento qualitativo a este nível

pandemia e à antecipação da sua obra, assinala-se a

INÍCIO DA OBRA
IGREJA DAS CARMELITAS

data através de um conjunto de vídeos criados com

Está a decorrer a obra de reabilitação da Igreja das

vários membros da comunidade

Carmelitas, um investimento da CMA de 102.862,46€, que

artística e criativa de Aveiro.

incide, essencialmente, sobre a resolução de patologias

O Teatro Aveirense celebrou os seus 140 anos, a 5
de março. Atualmente de portas fechadas devido à

associadas à humidade, a reparação das paredes
interiores e o tratamento e recuperação dos pavimentos
em madeira, bem como das pedras da fachada.
A empreitada, que tem a execução da empresa Lusocol –
Siga-nos:

Sociedade Lusa de Construções, Lda, vai também tratar
da pintura exterior do edifício e a reformulação do sistema
de águas pluviais.
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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€.

REQUALIFICAÇÃO DA
RUA DO SAL/ ESTRADA
DIQUE
Está em pleno desenvolvimento a qualificação da nova
Rua do Sal, a “estrada-dique” que liga a Marinha da
Troncalhada à zona das instalações do Clube Naval de
Aveiro e do Sporting Clube de Aveiro, próximo do Centro
Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA).
A empreitada, a cargo da empresa Ângulo Recto –
Construções, Lda., num investimento da CMA de
1.855.000€, vai dar a esta via uma nova condição
e função de “estrada-dique”, contribuindo para a

REQUALIFICAÇÃO
RUA DOS ERVIDEIROS

estabilização do ecossistema e preservação das

Teve início a qualificação Rua dos Ervideiros

marinhas existentes naquela zona do Salgado

(integrada na empreitada que vai também cuidar da

Aveirense.

Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca), uma obra
muito importante para a estratégia de ampliação e
estruturação da Área de Atividades Económicas (AAE)
– Aveiro Norte (conhecida como a Zona Industrial
da Taboeira), onde é prioridade política, melhorar as
condições de trabalho das empresas aí localizadas e
aumentar a sua atratividade para novos investimentos
privados.
Com o valor de 1.417.990,10 € e em desenvolvimento
pela empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A., 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),

RUA ALMIRANTE
CÂNDIDO DOS REIS
Prossegue a obra de requalificação da Rua Almirante
Cândido dos Reis, uma nova intervenção de valorização
do espaço público, com o aumento do espaço dedicado

junto ao Estádio Municipal de Aveiro / Mário Duarte,
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.

[16]
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REABILITAÇÃO
DO PARQUE
ESCOLAR

QUINTÃ DO LOUREIRO
A EB1 da Quintã do Loureiro apresenta algumas
debilidades a todos os níveis (segurança, qualidade do
espaço e conforto), que serão agora colmatadas com a
qualificação do espaço dotando a mesma de oito salas
para o 1.º Ciclo e três salas para o Jardim de Infância.
Valor do Investimento: 1.960.788€

Tiveram início as obras de requalificação e
ampliação da Escola Básica do 1.º Ciclo (EB1) da
Quintã do Loureiro, da EB1 da Póvoa do Paço e da
Escola Básica de Azurva, num investimento global
da CMA de 4.869.070€.

PÓVOA DO PAÇO
O projeto prevê a capacitação do estabelecimento de
Estas intervenções surgem na sequência
da entrada em vigor da Carta Educativa do
Município de Aveiro, no último dia 10 de
dezembro de 2019 e da necessidade de uma
reorganização profunda da rede Escolar do

ensino com quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas
salas de atividades para o pré-escolar e aumento da
área bruta e área de recreio, tendo a CMA adquirido um
terreno que permite a ampliação da Escola, no valor de
13.000€.
Valor do Investimento: 1.375.880€

Município definida neste documento.
Com a aposta em estabelecimentos de Ensino
de média dimensão para o Pré-Escolar e o 1.º
Ciclo – constituindo Escolas com, no mínimo,
uma turma de Pré-Escolar e quatro de 1.º
Ciclo (ou múltiplos) – estamos num processo
de forte investimento de reorganização
e requalificação do parque escolar, com
a construção de alguns edifícios novos,
dotando-os de todos os requisitos de conforto,
segurança e qualidade, e devidamente
equipados.

AZURVA
Esta obra vai a ampliar a 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 também reabilitadas. A
empreitada vai tratar ainda de renovar as estruturas
sanitárias e salas de apoio. Serão criados novos
espaços exteriores de recreio coberto e organizado o
recreio descoberto, nomeadamente com a reabilitação
do polidesportivo atual.
Valor do Investimento: 1.532.402€
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SOLPOSTO
Está em fase de concurso público a requalificação
e ampliação da EB do Solposto (em Santa Joana).
Com esta obra a Escola vai passar a ter oito salas
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RENOVAÇÃO
DO PARQUE
ESCOLAR

para o 1.º ciclo, duas salas para o pré-escolar e
serão resolvidas carências de diversas tipologias

OBRAS CONCLUÍDAS

que apresentam atualmente, como são as questões

> Requalificação e ampliação da EB Glória

relacionadas com a segurança, a eficiência energética

> Requalificação e ampliação da EB Vera Cruz

do edifício, a qualidade e o conforto do espaço do

> Requalificação da EB 2,3 João Afonso

edifício e do recreio.

> Requalificação da EB e Secundária Dr. Jaime
Valor do Investimento: 2.756.000€.

Magalhães Lima
> Ampliação e Requalificação EB de Verdemilho
> Construção da nova EB n.º2 de São Bernardo

EM CURSO
> Ampliação e requalificação da EB da Quintã do Loureiro
> Ampliação e requalificação da EB da Póvoa do Paço
> Ampliação e requalificação da EB de Azurva

AREAIS

EM CONCURSO PÚBLICO

A requalificação e ampliação da EB dos Areais (em
Santa Joana) está em fase de concurso público.
O projeto agora aprovado vai reabilitar as atuais quatro
salas do 1.º Ciclo e a sala do Pré-Escolar em toda a
linha, com prioridade à criação de condições térmicas
e de conforto adequadas, executar a renovação das
infraestruturas de iluminação e rede de águas. A
empreitada vai tratar ainda da qualificação dos espaços
exteriores de recreio.
Valor do Investimento: 1.200.874€.

> Ampliação e requalificação da EB do Solposto
> Requalificação da EB dos Areais

EM FASE FINAL DE PROJETO
> Requalificação da EB de Santiago
> Ampliação e requalificação da EB/Jardim de Infância (JI)

do Bonsucesso
> Ampliação e requalificação da EB/JI das Barrocas

Construção da nova EB (com JI) de Nossa Senhora
de Fátima
> Construção da nova EB de Eixo
> Ampliação e requalificação da EB de Esgueira (com JI) -

Edifício Aires Barbosa
BREVEMENTE EM PROJETO
> Requalificação do JI de Eixo
> Construção do novo JI de Oliveirinha

Projeto da
ESCOLA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

> Requalificação da EB/JI de Sarrazola
> Requalificação da EB/JI das Leirinhas
> Requalificação da EB/JI da Alumieira

[18]
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PAVIMENTAÇÕES
POR TODO
O MUNICÍPIO
A CMA vai avançar com a manutenção e pequenos
arranjos urbanísticos por todo o Município, dando
seguimento ao compromisso assumido com os nossos

ACESSO À BICA
/ CAFELADA
Num momento em que está finalizada a obra da
Infraestruturas de Portugal S.A. de requalificação da EN
235 e de construção da nova rotunda de acesso à A1,
em Mamodeiro, a CMA tem em execução a construção

Cidadãos de recuperação da rede viária Municipal.

de um novo arruamento de acesso à zona da Bica e

Aradas, Esgueira e Santa Joana

partindo dessa nova rotunda.

à futura Área de Atividades Económicas (AAE) Sul,

Em breve terá início a recuperação de 43 arruamentos,
nas localidades de Aradas, Esgueira e Santa Joana,
pelo valor global de 1.483.368,86€.
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz
Está também adjudicado outro pacote de manutenção
e pequenos arranjos urbanísticos em 20 arruamentos
das localidades de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima
e Nariz à empresa Rosas Construtores, S.A., num
investimento de 622.874,57€.
Oliveirinha, Cacia e Nariz
Ainda nesta vertente, a CMA vai efetuar arranjos
urbanísticos em 11 arruamentos da localidade de
Oliveirinha, depois de aberto um concurso público, com
o valor base de 427.268,12€. Também para Cacia e
Nariz está aberto um concurso público, com o objetivo
de recuperar 20 arruamentos, numa extensão total de
nove quilómetros.

ALARGAMENTO DA VIA
JUNTO À CAPELA DE
SÃO BRÁS
Está em curso a obra de alargamento e arranjos

As intervenções serão para repavimentação,

urbanísticos da travessia da Rua de São Brás para

recuperação de passeios, mobiliário urbano, sinalização

a Rua Chão de Além em Santa Joana, pela empresa

vertical e horizontal, bem como a manutenção de

Henriques, Fernandes & Neto, S.A., num investimento

espaços verdes.

da CMA de 69.617,53€.
Após a limpeza do terreno segue-se a fase de arranjos
urbanísticos na periferia da Capela e melhoramento
do atravessamento, criando uma zona com
estacionamento automóvel, passeio e arvores.
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Aproxima-se do fim a construção do Parque Aventura

MANUTENÇÃO
CAIS ATRACAÇÃO
DO FERRYBOAT

em Esgueira, um novo e diferenciador Parque com

No início de 2021 a CMA procedeu à reparação

elementos de referência nas atividades em espaços

e manutenção das defensas, estacaria e cais de

verdes, nas atividades recreativas, de lazer e de

atracagem do Ferryboat e da lancha, no Forte da

desporto, potenciando e valorizando a Fonte do Meio

Barra e em São Jacinto. Uma operação de 87.902,93€,

existente no local.

realizada pela empresa S.B.A Metalúrgica Lda..

O Parque Aventura representa um investimento de

Com o objetivo de garantir a segurança da tripulação e

449.692,42€ a executar pela empresa Framegas e

passageiros e considerando que a última intervenção

Santos Lda..

de fundo tinha acontecido em 2005, procedeu-se

PARQUE
AVENTURA

também à manutenção das rampas e corrimões de
acesso aos peões tal como à beneficiação dos portões,

ADJUDICADA
REDE DE
CARREGAMENTO
ELÉTRICO

nos dois locais.

PISCINA E PAVILHÃO
DO IPDJ
Depois de aprovados os projetos de execução, está aberto

Está adjudicada a implementação de uma rede de

o concurso público para as obras de requalificação e

carregamento elétrico para os Moliceiros dos circuitos

reabilitação da Piscina e do Pavilhão do IPDJ, agora na

marítimo-turísticos nos Canais Urbanos da Ria de

posse da CMA por 20 anos, e que têm como gestores

Aveiro à empresa Kilometer Low Cost S.A., pelo valor de

e utilizadores principais o Galitos e o Alavarium,

344.108€.

respetivamente.

A instalação de uma infraestrutura deste tipo em

O concurso tem um valor base global de 2.871.540€ e

cada um dos 10 cais concessionados é um dos vários

está dividido em dois lotes, correspondendo o Lote 1 à

objetivos definidos no projeto europeu do Urban

requalificação e reabilitação da Piscina, com um valor

Innovative Actions (UIA), Aveiro STEAM City. Neste

base de 1.335.600€ e o Lote 2 referente à reabilitação do

projeto a inovação ocorre com a conversão de motores

Pavilhão, com o valor base de 1.535.940€.

de combustão em elétricos nos barcos moliceiros nos

Com esta empreitada a CMA irá dar a devida dignidade e

canais de água de Aveiro. O outro aspeto inovador é

qualidade a estes equipamentos desportivos, dando mais e

a transformação da experiência do cliente (passeios

melhores condições aos Clubes, Associações, Comunidade

ecológicos, silenciosos e mais agradáveis para os

Educativa e a todos os Cidadãos que usufruem destes

turistas).

espaços.
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REABILITAÇÃO
DE HABITAÇÕES
SOCIAIS NOS
BAIRROS DAS
QUINTÃS E
DE EIROL
Está em curso pelo valor de 259.285,57€ a
empreitada de recuperação de habitações sociais

SUBSTITUIÇÃO
DE COBERTURAS
DAS HABITAÇÕES
SOCIAIS DE SÃO JACINTO
Prossegue no terreno a recuperação de habitações
sociais em São Jacinto, nomeadamente com a
qualificação dos edifícios ao nível das suas condições
térmicas e de conforto, com a recuperação das suas
coberturas.
A qualificação está a cargo da empresa EMPRIBUILD,
Lda., pelo valor de 185.984,42€.

nas urbanizações das Quintãs e de Eirol, pelo valor de
244.609,03€.
A obra em curso pela empresa Bernardo Pinto Duarte
& Marques, Lda. vai permitir intervenções ao nível
dos revestimentos das paredes, tetos e pavimentos,
janelas e portas, redes de esgotos, eletricidade e
rede de distribuição de água, conferindo condições
de habitabilidade a fogos que tinham perdido essas
capacidades.
Na gestão da CMA a área da Habitação Social é uma
prioridade política importante, que se assume com
uma abordagem total e integrada nas suas várias
dimensões, prosseguindo com o trabalho iniciado
no mandato anterior (2013/2017), concretizando
investimentos relevantes que se encontram
em diferentes fases e fazendo diariamente o

REABILITAÇÃO
HABITAÇÕES SOCIAIS
NA COVA DO OURO

acompanhamento técnico dos Inquilinos da CMA
com ações e programas que aumentam o seu nível de

As obras de recuperação de quatro habitações sociais

integração social e de qualidade de vida.

na Cova do Ouro, em desenvolvimento pela empresa
Xavieres Lda., pelo preço de 97.401,28€, decorrem a
bom ritmo.
Com prioridade absoluta à qualidade de vida das
famílias aí residentes, as habitações apresentavam
graves problemas no seu interior, consequência da falta
de manutenção.
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REQUALIFICAÇÃO
DA USF DE EIXO
Teve início a empreitada de Requalificação da Unidade
de Saúde Familiar de Eixo, em execução pela empresa
PEMI – Construção e Engenharia Lda., pelo valor de
420.499,55€ e um prazo de execução de 180 dias.
A presente intervenção tem como objetivo melhorar as
atuais instalações, adequando-as às necessidades de
prestação de cuidados de saúde primários, melhorando
as condições térmicas e de ventilação do edifício assim
como a funcionalidade de alguns dos compartimentos
existentes.

NOVA
VARIANTE
À ZI EIXO
Prossegue a obra de construção da nova variante à
Zona Industrial de Eixo, com um valor aproximado de
310.000€ e assumido a 100 por cento pela empresa
RODI – Industries S.A..
Esta nova via acontece no seguimento da importante

PAVIMENTAÇÕES
EM EIXO E EIROL

permuta de terrenos entre a CMA e a RODI, tendo a

A CMA avançou com a abertura de um novo concurso

construção desta nova variante periférica às suas

público com o valor base de 505.692,41€, tendo em vista a

instalações.

realização de uma intervenção concertada de manutenção

Para a CMA esta permuta reveste-se de especial

e pequenos arranjos urbanísticos em arruamentos das

importância no desenvolvimento económico e

localidades de Azurva, Eixo e Eirol.

urbano daquela zona do Município, já que a

A intervenção prevê a execução de trabalhos em 12

construção da variante irá aumentar a

arruamentos, com repavimentação, recuperação de

segurança rodoviária, associada ao forte uso

passeios, mobiliário urbano, sinalização vertical e horizontal,

dado pela RODI na sua atividade industrial e clarificar

bem como a manutenção de espaços verdes, promovendo

bem a diferenciação entre o espaço urbano e a

mais conforto e segurança para peões e condutores.

zona industrial.

CMA cedido a Rua D. Gonçalo Viegas, que medeia as
instalações da empresa, sendo que em contrapartida
a RODI cedeu os terrenos envolventes e procedeu à

BOLETIM
MUNICIPAL
20 ª EDIÇÃO
Passagem em revista pelas
capas que fazem a história
Recorde todas as edições e o desenvolvimento
e mudança progressiva em diversas áreas por
todo o Município.

2015

OUT15 - O assinalar de dois anos de
mudança, com a realização de uma
profunda reforma e reestruturação
financeira e organizacional da CMA

2016

2017

ABR16 - O início de 2016 ficou

JUL16 - A inauguração do CMIA

DEZ16 - A última edição de 2016

marcado pelo pagamento de dívidas

e do CAR Surf de São Jacinto, o

anunciou a descida de 10% do IMI

antigas, o início de uma onda forte de

pagamento de 50% da dívida às

para 2017 e a apresentação pública

investimento privado e a recuperação

Juntas e a nova aposta reforçada

da nova operação de transportes

das USF de Cacia e Esgueira

na Cultura.

com o nome AveiroBus.

JUN17 - A construção da variante

NOV17 - O início do novo mandato

MAR17 - Inaugurado o Complexo

a Cacia e a construção da rotunda

(2017/2021) fica ligado à obra da

Desportivo de Taboeira, uma obra

da Junqueira sinalizavam o início

nova Ponte de São João e a franca

atrasada 15 anos, período marcado

da profunda reabilitação da atual

execução do PEDUCA.

ainda pela aprovação do Plano de

Avenida Europa.

Ajustamento Municipal.

20

202

019

20

2018

MAR18 - Investimento na Habitação

JUN18 - Inaugurado o novo

SET18 - O Parque da Cidade passa

NOV18 - Obras por todo o Município:

Social com 3 M€ para o Bairro de

terminal rodoviário, a nova ponte de

a ser uma realidade e a CMA volta a

Canal dos botirões, Rua da Maritona,

Santiago, atribuição de 42 habitações

São João e apresentado o vencedor

apoiar as Associações pelo 2.º ano

nova Rotunda ISCA-UA, Nova EB

sociais e a inauguração de dois

do concurso de ideias para a

consecutivo, enquanto prossegue a

de São Bernardo, Variante a Cacia,

novos relvados sintéticos.

requalificação do Rossio.

reestruturação financeira.

Ligação Eixo-Aveiro e muito mais.

MAR19 - A reabilitação do notável

JUN19 - São Jacinto foi palco da

SET19 - A 4.ª edição do Festival dos

NOV19 - A redução da taxa de IMI

edifício da antiga Estação da CP e do

apresentação da Candidatura de

Canais reforça o posicionamento

de 0,45 para 0,4 e o aumento

Edifício Fernando Távora a marcar o

Aveiro a Capital Europeia da Cultura

de Aveiro na qualidade e quantidade

da capacidade de execução

arranque de 2019.

em 2027.

da oferta cultural da CMA aos

e investimento da CMA são o

Cidadãos.

destaque desta edição.

MAR20 - A apresentação dos Tech

JUN20 - O início da obra do

SET20 - Inaugurado o ATLAS

DEZ20 - Mais uma obra terminada.

Labs nas escolas, um projeto da

Complexo de Treino do EMA é

Aveiro, a nova vida do Edifício

A qualificação do Largo das “5

iniciativa Aveiro Tech City, que levou o

marcado pelo forte combate à

Fernando Távora que passou a ser

Bicas”, ao mesmo tempo que a

gosto pela Ciência e Tecnologia a 31

Pandemia de Covid-19, que teve

o espaço da Biblioteca Municipal, o

Marktest considera Aveiro o melhor

Escolas do Município.

em 2020 um apoio de 3 M€ da

Hub do Tech City, um espaço para

Município para viver.

Autarquia.

os investidores e de CoWork.
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E AINDA...
OBRAS EM CURSO:
> Construção da nova Rotunda junto ao Solar das Estátuas
> Construção do novo Complexo de Treinos junto ao Estádio 		
Municipal de Aveiro – Mário Duarte
> Nova Ciclovia de ligação da Frente Ria à Praia, em São Jacinto
> Requalificação da Avenida Europa no troço urbano de Cacia

RUA 4.ª COMPANHIA DE
CAÇADORES ESPECIAIS

> Requalificação da Rua João Francisco Casal

Teve início a obra de construção da Rua 4.ª Companhia

> Reabilitação dos decks e trapiches dos cais flutuantes dos 		

de Caçadores Especiais que faz a ligação entre a Rua
Castro Matoso e a Rua São Sebastião na proximidade
ao Largo Luís de Camões (Largo das 5 Bicas). Um
investimento de 274.359,37€ da Câmara Municipal
de Aveiro, em execução pela empresa Paviazeméis –
Pavimentações de Azeméis, Lda. .
Nesta intervenção será também criada uma nova bolsa
de estacionamento para 77 viaturas (na qual se inclui
seis lugares de estacionamento de viaturas elétricas),
11 lugares para motociclos e 12 lugares para bicicletas.
Situado numa zona central da Cidade de Aveiro este
novo arruamento complementa a valorização do
espaço público realizada no Largo das “5 Bicas” (Largo
Luís de Camões).

> Construção dos muros de suporte no talude do PP do Centro
> Qualificação da envolvente à Escola de São Bernardo
> Reforço de iluminação pública no Canal de São Roque
Canais Urbanos
> Parque de Estacionamento a nascente da Estação CP
> Reabilitação da Antiga Estação CP
> Qualificação dos Montes de Azurva (fase I)
> Requalificação da Rua da Pêga
> Loteamento na Avenida Fausto Ferreira
> Requalificação da Rua Capitão Lebre (entre a Rotunda do 		
Botafogo e o Centro de Verdemilho)
> Construção do novo arruamento de ligação entre a Rua 		
Castro Matoso e a Rua São Sebastião
> Reabilitação da passagem hidráulica junto ao Pavilhão do 		
Bonsucesso
> Requalificação da Estrada de São Bernardo (entre Avenida 		
Europa e rotunda Dr. Ernesto Paiva)
> Intervenção nos painéis Vasco Branco no Túnel de Esgueira

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE:
> Reabilitação de Habitação Social no Bairro de Eirol
> Reabilitação da Capela da Patela
> Substituição de fibrocimento nas coberturas das Escolas 		
EB de Aradas, Castro Matoso, Eixo, Rio Novo do Príncipe,		
Dr. Jaime Magalhães Lima e Aires Barbosa
> Qualificação urbanística das Rotundas da Avenida Europa
> Requalificação da Rua Vale Caseiro
> Reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado

SUBSTITUIÇÃO
DE PLACAS DA
COBERTURA DO EMA
Está em curso e a bom ritmo, a empreitada de

substituição de placas da cobertura do Estádio Municipal
de Aveiro / Mário Duarte (EMA), num investimento
de 458.093,15€ a concretizar pela empresa RUCE –
Requalificação Urbana, Construção e Engenharia.

> Requalificação de Habitação Social no Bairro de Santiago
> Requalificação dos trapiches do Canal de São Roque
> Substituição da rede de água e cozinhas no Bairro de 		
Santiago
> Requalificação da Rua Guilherme Gomes Fernandes
> Repavimentação da Rua de Águeda
> Instalação das novas Docas para a nova BUGA
> Demolições de construções devolutas propriedade da CMA

GALARDÃO
ECO-ESCOLAS
O Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro
acolheu a cerimónia de entrega do Galardão EcoEscolas 2020, que devido à Pandemia de Covid-19,
contou apenas com a presença dos diretores das
Escolas e IPSS’s vencedoras.
O Galardão Eco-Escolas 2020 faz o reconhecimento do
trabalho de todos os que contribuíram para tornar mais
sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde
esta se insere.
O ano letivo 2019/2020 foi, como sabemos,
particularmente difícil e exigiu um esforço suplementar
não só da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
/ Eco-Escolas, com novas propostas de trabalho
para acompanhar as escolas em confinamento, mas
principalmente dos professores que rapidamente
tiveram de se adaptar para lidar com uma nova
realidade. Os projetos tiveram no seu conjunto 8527
inscrições, tendo sido premiados os melhores trabalhos
apresentados num total de 319 prémios.
Destaque ainda para a Escola EB 2,3 João Afonso de
Aveiro, que foi única Escola do Município premiada
no âmbito do Projeto “Sim, no Dia da Mãe o Coração
é Amarelo”, uma atividade promovida pela Tetra Pak
Portugal S.A., em parceria com a ABAE, que visa
reforçar a mensagem acerca da importância da
deposição seletiva das embalagens da Tetra Pak, no
ecoponto amarelo.
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ATIVIDADE LETIVA À
DISTÂNCIA: MEDIDAS DE
APOIO COVID-19
Câmara disponibiliza
600 computadores

Jardim de Infância de Santiago.
As Famílias utilizadoras das Atividades de Animação
e Apoio à Família em período de interrupção letiva,
continuaram a ter disponível a cedência de uma
mochila com materiais, atividades e respetivo

Em consequência da grave situação que vivemos

acompanhamento online dos monitores.

devido à Pandemia do Coronavírus / Covid-19, a

Os Alunos que foram identificados como não tendo

CMA decidiu tomar várias decisões e orientações

condições para acompanharem o Ensino à Distância

para gerir e lidar com a situação da suspensão das

pela internet, e que foram integrados em grupos

Atividades Letivas e Não Letivas presenciais nos

presenciais nos estabelecimentos de ensino, tiveram

Estabelecimentos de Ensino do Município de Aveiro,

acesso ao transporte escolar e ao serviço de refeição

que se prolongou de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de

escolar no próprio estabelecimento de ensino.

2021.
Posteriormente e em consequência das atividades
educativas e letivas em regime não presencial a
8 de fevereiro de 2021 e após auscultação dos
vários Diretores dos Agrupamentos de Escolas do
Município de Aveiro e do Diretor da Escola Artística

MANUTENÇÃO E REFORÇO
APOIO ALIMENTAR A
CRIANÇAS E JOVENS

do Conservatório de Música de Aveiro Calouste

Atenta à importância da nutrição alimentar das nossas

Gulbenkian, decidiu-se tomar várias medidas para fazer

Crianças e Jovens, a CMA mantém o serviço de apoio

face a este novo modelo de funcionamento do presente

alimentar dirigido aos alunos de Escalão A e Escalão B,

ano letivo.

desde o pré-escolar ao ensino secundário, desde o dia

Entre as principais medidas tomadas destaca-se,

25 de janeiro.

desde logo, o facto de a CMA ter procedido à entrega,

Os Alunos de Escalão A continuaram a ter direito ao

a título de empréstimo, de cerca de 600 computadores

cabaz alimentar gratuitamente, enquanto que os Alunos

portáteis e/ou acessos à internet aos Alunos do 1º

de Escalão B tiveram acesso ao mesmo cabaz alimentar

Ciclo do Ensino Básico que manifestaram necessidade

mas com o habitual pagamento de 50 por cento do valor

junto dos respetivos Docentes.

da refeição escolar, ou seja, 0,73€.

Além disso, desde 25 de janeiro que a CMA tem em

A CMA, em articulação com o seu prestador de

funcionamento a Escola de Acolhimento para receção

serviço de refeições escolares, forneceu um cabaz de

e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes

bens alimentares às famílias que manifestaram essa

de trabalhadores de serviços essenciais, na Escola e

necessidade.
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PLANTAÇÃO
DE 19 ÁRVORES
NA CIDADE
Opção política estratégica no
desenvolvimento urbano da Cidade de
Aveiro, a CMA procedeu a mais uma ação
de requalificação e plantação de novas
árvores no Centro da Cidade.
Na zona da Praça do Mercado foram
plantados 10 novos espécimes (prunus
avium), em substituição de árvores que se

AVANÇA
CONSTRUÇÃO
DO FERRYBOAT
ELÉTRICO

encontravam secas e ou danificadas. No
Cais do Côjo plantaram-se cinco árvores
(acer negundo), em substituição de árvores
que foram abatidas devido a problemas
fitossanitários. No jardim da “Ponte de Pau”
colocaram-se quatro árvores (aesculus
carnea), uma das quais para substituir um
castanheiro que se encontrava seco e que
acabou por cair.
Prossegue assim o trabalho de prioridade
ao ambiente e à qualificação da mancha
florestal urbana.

€, que vai permitir o início da conceção e construção do novo

CONSTRUÇÃO
NOVO
ECOCENTRO
MUNICIPAL

Ferryboat Elétrico.

Teve início a construção do novo

Isto depois do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP) ter

Ecocentro Municipal de Aveiro, num

decidido levantar o efeito suspensivo automático originado pela

investimento de 553.524,34€, pela

ação judicial interposta pelos Estaleiros Navais de Peniche S.A..

empresa Arouconstrói, Engenharia e

A Juiz do TAFP responsável pelo processo considerou como

Construções, S.A..

válidos os argumentos da CMA, que referiu os relevantes

A infraestrutura será construída na Área

prejuízos para o interesse público decorrentes da manutenção

de Atividades Económicas Aveiro Norte

do efeito suspensivo da construção, nomeadamente o facto de

– Zona Industrial de Taboeira, junto aos

se tratar de uma via de comunicação muito importante para a

Serviços Urbanos da Câmara Municipal

população de São Jacinto.

de Aveiro e ao futuro Pólo de Aveiro do

Com um prazo de 18 meses para a sua conceção e construção,

Canil Intermunicipal.

o novo Ferryboat, a operar nas travessias entre o Forte da Barra

O Ecocentro Municipal servirá para

e São Jacinto, vai contribuir com zero emissões de CO2 para a

receber contentores de grandes

atmosfera, acabando com a emissão de 300 toneladas de CO2

dimensões, destinados a acolher,

pelo atual Ferry, vai reduzir em cerca de 30 por cento o consumo

separadamente, materiais diversos, que

energético (face ao atual Ferryboat), vai ter níveis baixos de

serão posteriormente encaminhados para

ruído e muito mais conforto para os passageiros, tendo mais

empresas de valorização e tratamento

capacidade de transporte de viaturas (30 por cento) e mais

de Resíduos Sólidos Urbanos, tendo em

capacidade de transporte de passageiros (90 por cento).

vista a sua reciclagem.

O Tribunal de Contas visou o contrato entre a CMA e o
agrupamento de empresas constituído pela NAVALTAGUS –
Reparação e Construção Naval, S.A. e NAVALROCHA – Sociedade
de Construção e Reparação Navais, S.A. no valor de 6.393.540

AVEIRO:
O PALCO DAS
DECISÕES
Final da Supertaça e Finais
femininas da Taça da Liga
e da Taça de Portugal
O Estádio Municipal de Aveiro/ Mário Duarte recebeu
no dia 23 de dezembro de 2020 a Final da Supertaça
Cândido de Oliveira, que se disputou entre o FC Porto e
o SL Benfica (2-0). Esta foi a 10.ª vez que a Federação
Portuguesa de Futebol escolheu Aveiro para a realização
do vencedor do primeiro troféu de cada temporada e a 6.ª
vez que tal acontece, desde 2014.
Devido à realização da partida, a envolvente ao Estádio
Municipal de Aveiro / Mário Duarte esteve condicionada
à passagem de trânsito desde as 15h00 do dia 23 de
dezembro. Esta decisão prendeu-se com a necessidade
de se continuar a combater bem a Pandemia do
Coronavírus / Covid-19, sendo que não foi também
permitida a venda ambulante em qualquer zona da
envolvente ao recinto do jogo, nomeadamente na Zona
Comercial contígua.
Taça da Liga e Taça de Portugal feminina
No mesmo sentido, o EMA foi escolhido pela FPF para
a realização das Finais Femininas da Taça da Liga e da
Taça de Portugal 2019/2020, ambas disputadas entre o
SC Braga e o SL Benfica, a 6 e a 12 de janeiro de 2021,
respetivamente. Com o sublinhado especial de Aveiro ter
recebido assim a primeira edição da Taça da Liga, a vitória
coube ao SL Benfica (3-0), enquanto que na Final da Taça
de Portugal as vencedoras foram as do SC Braga (3-1).
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AÇÃO
SOCIAL

CASA
MUNICIPAL
DA CIDADANIA
PROMOVEU
FORMAÇÕES
Durante o mês de novembro, a
CMA, através da Casa Municipal da
Cidadania, promoveu várias atividades
de carácter socioeducativo com a
finalidade de fomentar nos seus
participantes comportamentos cívicos
de segurança e proteção.
A atividade “Cuidados de Higiene Covid-19” foi realizada diariamente

WEBINAR
SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA
NA POPULAÇÃO PORTUGUESA
Nos dias 4 e 12 de fevereiro de 2021, a CMA realizou um webinar
sobre o Impacto da Pandemia na População Portuguesa com o
objetivo de fomentar nos participantes um espírito crítico sobre o
impacto da Pandemia na população Portuguesa através de tarefas
que foram propostas aos participantes.

com a finalidade de promover bons
hábitos de saúde e bem-estar. Para
além do ganho formativo, todos os
participantes receberam um Kit de

PARCERIA
COM A EAPN REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA

Equipamentos de Proteção Individual
composto por uma máscara cirúrgica e

Integrado no Programa Bairros Saudáveis, a CMA estabeleceu

um par de luvas.

um acordo de parceria com a EANP - Rede Europeia

Novembro foi também o mês dedicado

Anti-Pobreza, que possibilita a mobilização da comunidade na

à “Gestão de Conflitos”, um workshop

definição e implementação de melhores condições de saúde

ministrado via online, com o objetivo

para grupos vulneráveis.

de informar e sensibilizar para a gestão

Com este acordo a Câmara vai disponibilizar apoio técnico,

de divergências e conflitos a vários

material e logístico, no que se considerar necessário, para a

níveis, com a finalidade de facilitar

planificação conjunta deste tipo de atividades.

o relacionamento interpessoal e

Esta parceria reforça o trabalho da Autarquia na realização

promover a assertividade ao nível dos

de várias ações de sensibilização e proteção de cidadãos e

comportamentos e comunicação.

famílias carenciadas.

boletim municipal aveiro

ATRIBUIÇÃO
DE APOIOS À
ESTERILIZAÇÃO
DE ANIMAIS DE
COMPANHIA
Na vertente dos apoios aos Animais
de Companhia, a CMA autorizou o
pagamento de 3.920€ aos Munícipes e
Associações locais que beneficiaram
do Programa de Apoio Extraordinário
às Esterilizações de Animais de
Companhia (cães e gatos).
No âmbito deste Programa organizado

[31]

ANIMAIS DE
COMPANHIA

ESTERILIZADOS
178 ANIMAIS EM 2020
Em 2020 foram esterilizados 178 animais, ao abrigo da
campanha Animais de Companhia, que utilizou a verba de
15.000€ em Cheques Veterinários, financiados a 100 por cento
pela CMA.
Esta ação integra também o protocolo da CMA com a Ordem dos
Médicos Veterinários e o Programa Nacional de Apoio à Saúde
Veterinária para Animais de Companhia em Risco (PNASVACR),
para cuidado a animais errantes capturados e a animais de

pela CMA, foram recebidas 67

famílias carenciadas.

candidaturas, que apoiaram 103
esterilizações. Destas, 20 foram

CANIL INTERMUNICIPAL

realizadas em animais de companhia

Está aberto um novo concurso público para construção do Centro

pertencentes à Associação AFECTU

Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais (CIROA) da Região

no valor de 875€, enquanto que as

de Aveiro, com o valor base global de 3.381.400€ e um prazo

restantes 83 esterilizações foram

previsto de execução de 180 dias, tendo o primeiro concurso sido

realizadas em cães e gatos de

encerrado por não apresentação de propostas.

Munícipes a título individual, a que

O concurso é lançado com três lotes, sendo o Lote 1 referente ao

correspondeu um apoio de 3.045€.

Pólo de Águeda com um valor base de 1.499.900€, por sua vez

Esta campanha resultou de uma

o Lote 2 diz respeito ao Pólo de Aveiro e tem um valor base de

candidatura da CMA aprovada

1.012.300€, enquanto que o Lote 3 diz respeito ao Pólo de Ovar e

pela Direção-Geral de Alimentação

tem um valor base de 869.200€.

e Veterinária (DGAV), no âmbito

Este é mais um passo contributivo para resolver um problema que

de um programa promovido pelo

afeta todos os Municípios associados e que se viu agravado pela

Governo do País.

entrada em vigor da nova legislação sem prévia preparação.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
FAZ ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

BIBLIOTECA
DISPONIBILIZA
JORNAIS DIGITAIS

A CMA dá continuidade ao projeto da Biblioteca

A Biblioteca Municipal tem disponível

Municipal de Aveiro “Saio da Estante e vou ter contigo

o acesso digital, gratuito, à leitura de

num instante”, entregando livros, revistas, CD’s, DVD’s e

milhares de jornais e revistas, nacionais e

jogos ao domicílio em todo o Município.

internacionais.

Estando encerrada ao público presencial, a Biblioteca

Este acesso pode ser feito através do

Municipal procura dar resposta às necessidades

serviço PressReader, que torna acessível aos

da comunidade no contexto da Pandemia, pelo que

cidadãos com cartão de leitor da Biblioteca

adaptou o seu projeto “Saio da estante e vou ter

Municipal de Aveiro várias publicações de

contigo num instante” que, inicialmente, realizava

caráter informativo e noticioso, divididas

entregas à comunidade na envolvente ao Edifício

por temas, línguas e nacionalidades. A

ATLAS e ao Bairro de Santiago. Contudo, durante o

leitura destas publicações pode ser feita no

período de confinamento, passou a contemplar todo o

computador, smartphone ou tablet, utilizando

território Municipal.

o cartão da Biblioteca.

Para solicitar este serviço basta consultar o catálogo

Todos os cidadãos que não tenham cartão

online https://catalogo.cm-aveiro.pt/ e reservar os

da Biblioteca e que desejem beneficiar deste

artigos através de e-mail (biblioteca@cm-aveiro.pt) ou

serviço podem enviar e-mail para biblioteca@

por telefone (234 386 158), com a entrega a ser feita

cm-aveiro.pt, pedindo a sua inscrição. Todo o

em casa mediante marcação prévia.

processo é gratuito. Este novo serviço coloca
o mundo ao dispor, através de um simples
click.

DOAÇÕES
AO MUSEU
DA CIDADE
A Coleção do Museu da Cidade de Aveiro
recebeu o legado em testamento de António
José Campo Graça (falecido a 20 de setembro
de 2020), composto por espólio fotográfico
com cerca de 9.400 imagens e 3.300

COOPERAÇÃO COM
A FUNDAÇÃO GRAÇA
GONÇALVES

fotografias.
O espólio fotográfico em questão provém do

A CMA celebrou um protocolo de colaboração com a

titular do legado, conjugando imagens suas e

Fundação Graça Gonçalves – Lugar dos Afetos, uma

do seu pai, o reconhecido fotógrafo aveirense

instituição privada e sem fins lucrativos com sede na

António Campos Graça. Este espólio é um forte

localidade de Eixo, que tem por missão dinamizar e

contributo para o melhor conhecimento de

desenvolver atividades de âmbito cultural, artística e de

Aveiro ao longo do século XX.

valorização educativa.

Posteriormente, foi doada ao Museu pelo

O apoio financeiro de 10.000€ destina-se a estabelecer

artista Antonio Navarro, a obra intitulada “Mar”

uma cooperação com a FGG com vista à dinamização

da série Fugaz, em edição única (impressão

e realização de iniciativas que visem a difusão e

digital, papel de algodão, 2020).

o reforço pedagógico e cultural dos princípios do

A obra esteve patente em exposição no Museu

trabalho desenvolvido pela criadora, Graça Gonçalves,

da Cidade, de 31 de outubro de 2020 a 11 de

subjacentes à Educação pelos (e para os) Afetos,

janeiro de 2021.

de particular relevância no âmbito do Programa de
Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA), e
da articulação deste com o Plano Estratégico para a
Cultura (PEC).
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AVEIRO NA
ASSOCIAÇÃO
EUROPEIA
DA ROTA DE
CERÂMICA

Opção política estratégica para o atual mandato (2017/2021), a Cultura
é um dos pilares fundamentais na governação do Município, com muitas
e importantes frentes de desenvolvimento, entre as quais a Cerâmica,
património histórico do Município e da Cidade de Aveiro, que tem agora
mais um relevante contributo para a sua valorização e internacionalização,
com a entrada de Aveiro para membro da Rota Europeia das Cerâmicas
(European Route of Ceramics).
Aveiro junta-se assim a Boleslawiec (Polónia), Castelló de la Plana
(Espanha), Delft (Países Baixos), Faenza (Itália), Gmunden (Áustria), HörhGrenzhausen e Selb (Alemanha), Iznik / Iznik Foudation (Turquia) e Limoges
(França).

BIENAL DE
CERÂMICA
COM A MAIOR
PARTICIPAÇÃO
DE SEMPRE

A edição 2021 da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro
vai bater todos os recordes da sua história, com a maior participação de
sempre de artistas e obras a concurso.
Responderam ao concurso, em condição regular, para a XV Bienal, 298
artistas, com 477 trabalhos artísticos de cerâmica. Os 298 artistas
oriundos 58 nacionalidades, representam 40 países.
Organizada pela CMA, a Bienal atribui três prémios: € 12.000,00 para o
primeiro prémio; €8.000,00, para o segundo; e €5.000,00 para o terceiro
prémio. Estes valores aplicam-se exclusivamente à XV edição, como
medida de apoio à Artes, dada a situação pandémica mundial provocada
pelo Covid-19. Para além destes prémios, o júri poderá atribuir Menções
Honrosas.
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CMA DISPONIBILIZA
SERVIÇOS ONLINE
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Com o objetivo de agilizar e facilitar aos Cidadãos e
aos agentes económicos, a submissão, o tratamento e
resposta dos pedidos, de forma a garantir maior celeridade,
transparência e eficiência no seu tratamento, bem como
aprofundar a relação de proximidade com os Cidadãos, a
CMA disponibiliza, desde o dia 5 de janeiro de 2021, no site
da CMA (https://servicosonline.cm-aveiro.pt/) serviços
on-line para submissão, tratamento e resposta aos
requerimentos.
A 2 de fevereiro e no seguimento da ativação dos Serviços
Online da CMA ficaram, igualmente, disponíveis os
formulários da área de urbanismo.
Desta forma, os requerimentos podem ser submetidos
por esta via digital, sem necessidade de deslocação ao
Gabinete de Atendimento Integrado da CMA. Para tal é
necessário efetuar o registo de utilizador na área de registo
dos serviços online, que, após validado pela CMA, permite
a autenticação e acesso à área pessoal do utilizador, bem
como a submissão de pedidos.

FORUNS ONLINE
COM O PRESIDENTE
DA CMA

Nos passados dia 30 de novembro de 2020 e 6 de março
de 2021, o Presidente da CMA, Ribau Esteves, esteve em
direto no Facebook do Município de Aveiro, a responder às
questões dos Cidadãos.
Estas foram a 4.ª e 5.ª edições do Fórum Online da CMA
e que tiveram por objetivo a manutenção da proximidade
e transparência absoluta com os Cidadãos, procurando
promover uma Cidadania Ativa e Participativa, combatendo
também o necessário distanciamento social que nos
é devido, com iniciativas através de vários meios e
plataformas.
Recorde-se que as anteriores sessões tiveram lugar em
maio, julho e outubro de 2020 e estão disponíveis no canal
de Youtube da autarquia:
www.youtube.com/c/municipioaveiro .

[36]
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AVEIRO
TECH
CITY

MTF LABS
APRESENTA
VÍDEOS

Integrado na Aveiro Tech Week (12 a 18 de outubro de
2020) Aveiro recebeu duas atividades do Music Tech
Fest (MTF) – MTF Labs e MTF Sparks que tiveram um
enorme sucesso e das quais resultaram três vídeos.

2.ª EDIÇÃO DO
CODE HERO
Estão abertas as inscrições para a
2.ª edição da iniciativa “CodeHero”
integrada no Aveiro Tech City, com
prémios no valor global de 600€.
Destinado principalmente para os
estudantes do Ensino Secundário e

Nestas ações 50 investigadores e empreendedores (de

Profissional de Aveiro, mas aberto

22 países), inventaram o futuro numa semana intensiva

a toda a comunidade, trata-se de

de tecnologia e inovação (Aveiro Tech Week).

um curso de Introdução às Ciências
da Computação, disponível online

Vídeos:

e gratuito e tem como objetivo

MTF Sparks: https://youtu.be/urU8jTzsmJc

promover competências STEAM e

MTF Labs: https://youtu.be/QKATS2DxqNk

a literacia computacional, de forma

Versão integral: https://youtu.be/edm5f7RzS_w

a que os nossos jovens e cidadãos
adquiram as capacidades necessárias

2.ª EDIÇÃO DO AVEIRO 5G
CHALLENGES E DO AVEIRO
URBAN CHALLENGES

para as exigências de futuro do
mercado de trabalho, aumentando
as probabilidades de sucesso no seu
percurso.

Estão abertas até 14 de março de 2021 as candidaturas

participação, que é atribuído aos 10 finalistas.

para a 2.ª edição da iniciativa Aveiro 5G Challenges

Aveiro Urban Challenges

integrada no Aveiro Tech City e o valor de atribuição dos

Destinado a startups, scaleups e instituições de I&D, a

respetivos prémios, no valor global de 89.000€.

2ª edição do Aveiro Urban Challenges pretende premiar

O Aveiro 5G Challenges é uma iniciativa de captação,

as melhores ideias e soluções destinadas à resolução

desenvolvimento, teste e implementação de projetos

de desafios urbanos lançados pelas várias unidades

inovadores, em que produtos e serviços operam numa

de trabalho da Autarquia. Organizado em parceria

rede 5G. A CMA procura, desta feita, atrair e captar

com a Beta-i, empresa de referência em programas

organizações de base tecnológica para o usufruto do

de aceleração e mentoria, a CMA irá escolher os cinco

ecossistema “testbed” 5G que será desenvolvido na

finalistas, que recebera, uma quantia de 20.000€ para o

Cidade de Aveiro.

desenvolvimento da solução.

Os três vencedores da edição 2021 recebem

Todas as informações estarão disponíveis através do

25.000€ cada, onde já se inclui o valor de 2.000€ pela

website: www.aveirotechcity.pt.

boletim municipal aveiro

[37]

WWW.AVEIROTECHCITY.PT

CANDIDATURAS PARA
AVEIRO TECH CITY
LIVING LAB
É possível apresentar candidaturas para a
experimentação do Aveiro Tech City Living Lab (ATCLL)
através do endereço https://www.aveirotechcity.
pt/pt/atividades/aveiro-tech-city-living-lab – um
investimento da CMA e seus parceiros para a criação de

WEBINAR DESTACA
AVEIRO TECH CITY
No passado dia 3 de fevereiro teve lugar o primeiro

uma infraestrutura avançada de comunicações e uma

de um ciclo de três encontros online com vista à

plataforma urbana de gestão de dados inovadora que

partilha de vários projetos europeus apoiados pelo

pretende dar oportunidade a investigadores, indústrias

Urban Innovative Actions (UIA) onde participaram

digitais, startups, scaleups e centros de investigação,

as cidades de Aveiro, Eindhoven e Bilbau.

de experimentar e testar os seus produtos e serviços

Com o tema “Ações Urbanas Inovadoras,

digitais no espaço público. As inscrições podem ser
feitas até 31 de dezembro de 2021.

realizações e perspetivas” o encontro destacou o
recente lançamento do Aveiro Tech City Living Lab,
que oferece as melhores condições para testar
gratuitamente projetos, protótipos ou soluções

SÃO JACINTO
COM WIFI
GRATUITO
Em São Jacinto já é possível aceder gratuitamente
à internet em vários pontos da localidade,
nomeadamente ao longo de toda a Marginal Frente-Ria,
posto de apoio do ferry, CAR Surf, Centro Interpretativo
da Reserva das Dunas de São Jacinto, parque da Junta
de Freguesia, piscinas e sede dos Escuteiros.
Este é mais um passo da CMA no desenvolvimento
da iniciativa Aveiro Tech City, que coloca Aveiro entre
as 127 cidades portuguesas com acesso gratuito à
internet, em espaços públicos.
Com financiamento Europeu do WIFI4EU, no valor de
15.000€, um investimento total foi de 19.585,26€.

inovadoras em desenvolvimento.
Outro dos principais resultados salientados
foi a taxa de empregabilidade de 80 por cento dos
bootcamps de inovação que formaram recursos
para nossas empresas locais de TIC, com mais
de 20 contratos de trabalho garantidos em
empresas de TIC em Aveiro.

[38]
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A CMA divulgou, no passado dia 11 de
dezembro, o seu “Programa de Ação de
Apoio à Atividade Social e Económica
/ Operação Anti Covid-19” para o ano
de 2021 que assume um valor de oito
milhões de euros, distribuídos por 23
Áreas de atuação e com 100 Medidas
de apoio, para o ano todo, com
atualizações / ajustamentos que se
farão ao final dos meses pares.

Operação
Especial

APOIO DE

8 MILHÕES
DE EUROS

As Grandes Opções do Plano e o
Orçamento da CMA para 2021 têm a
necessária capacidade para assumir
o investimento que seja considerado
útil para o Combate ao Covid-19, seja
na despesa direta seja na perda de
receita, tendo um capítulo específico
e original na sua Introdução no qual
se enquadra o “Programa de Ação de
Apoio à Atividade Social e Económica

23
Ações

100
Medidas

da Câmara Municipal de Aveiro /
Operação Anti Covid-19, de 2021”
(“PAAASE 2021”).
A concretização das Ações e Medidas
que integram este Programa e que
são assumidas a 100 por cento pelo
orçamento da CMA, 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), que
permite a assunção das despesas
acima referidas.

GABINETE DE
ATENDIMENTO
O “Gabinete de Apoio Covid-19” tem uma Linha Verde Telefónica com o número
800 210 139 e o endereço de email covid19.gab@cm-aveiro.pt.
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PAAASE
2021
O 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,
apoio à Cultura, promoção e marketing territorial
do Município e apoio à tesouraria das Empresas
fornecedoras da CMA, destacando algumas das
medidas:
01. Apoio ao consumo no Comércio Local dirigido a 		
		

todos | 500.000€;

02. Apoio ao consumo no Comércio Local dirigido a 		
		

Cidadãos Carenciados | 500.000€;

03. Disponibilização de Espaço Publicitário ao 		
		

Comércio Local | 323.000€;

[39]

APOIO AO
COMÉRCIO LOCAL
No âmbito da “Ação 7 – Apoio a Outros Agentes
Económicos” do PAAASE, a CMA entregou no passado
dia 18 de dezembro de 2020, 990 cabazes de Natal aos
seus colaboradores, o que corresponde a um apoio
financeiro ao comércio local e regional de cerca de
60.000€.
A esta medida juntar-se-ão outras campanhas de
promoção do Consumo no Comércio Local, com uma
dotação prevista no PAAASE de 1,5 Milhões de Euros
e que das quais se destacam o lançamento de uma
campanha de distribuição de 20.000 Vouchers de 25€
pelos Cidadãos mais Carenciados (500.000€), o sorteio
de 20.000 prémios para compras iguais ou superiores
a 25€ no Comércio Local (500.000€) e o pagamento
durante todo o ano de 2021 de Espaços de Publicidade
ao Comércio Local na Rede de Outdoors e Mupis do
Município (323.000€).

04. Apoios diretos à Atividade e ao Sector Cultural 		
		

(programa “Cultura em Tempos de (In) Certeza” )

		

| 500.000€;

05. Redução do pagamento dos Operadores 		
		

Marítimo-Turísticos | 600.000€;

06. Isenção total de pagamento de taxas de 		
		

publicidade e ocupação do espaço público;

07. Apoio à promoção dos Ovos Moles | 50.000€;
08. Apoio à atividade dos Táxis com compra de 		
		

espaço de publicidade | 50.000€;

09. Financiamento excecional dos Transportes 		
		 Públicos;
10. Apoios extraordinários a Associações, IPSS, 		
		

Bombeiros e Juntas de Freguesia;

11. Ações de apoio excecional à Comunidade 		
		 Educativa;
12. Programa de Ocupação de Tempos Livres para 		
		

Jovens e Adultos;

13. Novas ações de Promoção e Marketing Territorial
		

de Aveiro.

MAIS FAMÍLIAS E MAIS
CIDADÃOS APOIADOS
Aumento em 41,6 por cento os
apoios sociais nos primeiros
dois meses de 2021, em
comparação com idêntico
período de 2020
Nos primeiros dois meses de 2021, a CMA apoiou 35
Famílias e 83 Cidadãos, no valor global de apoio de
19.219,50€, o que significa um aumento relativamente
ao mês período de 2020, de mais seis Famílias (29 em
JAN20 e FEV20) e 25 Cidadãos (59 em JAN20 e FEV20)
apoiados e de mais 35,7 por cento de apoio financeiro
(14.156,54€ em JAN20 e FEV20).
Na comparação com janeiro e fevereiro de 2019,
a diferença é ainda maior, fixando-se em mais 21
Famílias (14 em JAN19 e FEV19) e 54 Cidadãos (29 em
JAN19 e FEV19) apoiados e de mais 217,8 por cento de
apoios financeiros (6.046,10€ em JAN19 e FEV19).

[40]
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ENTREGUES 85.000 EPI
EM DOIS MESES
Apoio de 200.000€: é este
o valor que a CMA investiu
em EPI nos primeiros dois
meses de 2021

A Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA), no âmbito da consulta pública do
Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal
(PRR), partilhou com o Governo do País o seu
parecer e contributos, defendendo um plano
verdadeiramente nacional, que promova o

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) realizou nos

investimento público e privado no âmbito

primeiros dois meses de 2021 a entrega de 85.000

dos seis pilares definidos no Regulamento

unidades de Equipamentos de Proteção Individual

Europeu do Mecanismo de Recuperação e

(EPI), a que corresponde um investimento de apoio de

Resiliência: Resiliência, Transição Ambiental,

200.000€.

Transição Digital, Empresas, Coesão Territorial

A última das quais ocorreu no dia 23 de fevereiro,

e Juventude (criação de emprego jovem).

com uma nova entrega de 39.000 unidades de EPI e

O PRR padece de um grave deficit de

de 190 litros gel desinfetante às duas Corporações

participação do País na sua elaboração, na

de Bombeiros e às 26 Instituições Privadas de

consideração de propostas apresentadas por

Solidariedade Social (IPSS).

diversas entidades. Como exemplo expressivo,

Este apoio está integrado no Programa de Ação de

partilhamos a nota factual respeitante às

Apoio à Atividade Social e Económica / Operação anti

oito propostas concertadas e aprovadas pelo

Covid-19, opção política prioritária que se concretiza,

Conselho Regional do Centro (onde estão os

com um elevado investimento da CMA de 8 milhões

representantes das forças vivas, Municípios,

de euros, 23 ações, 100 medidas e uma operação

Universidades, Empresas, Administração

especial, que por via boa condição financeira da

Pública desconcentrada, Empresas,

autarquia é possível concretizar por todo o Município e

Sindicatos,…), de investimentos considerados

em tudo o que for necessário.

estruturantes (e cinco deles na área da saúde),

Nestas e noutras entregas já realizadas, a CMA cuida

sendo que nenhuma delas foi acolhida no PRR,

de realizar uma distribuição de forma proporcional,

nomeadamente a ampliação (com Centro

quer à dimensão de cada Instituição em termos de

Académico Clínico) e ampliação do Hospital

Idosos beneficiados e de Funcionários, quer na entrega

de Aveiro no âmbito do Centro Hospitalar do

de EPI mais adequados às Instituições que têm Idosos

Baixo Vouga, a primeira prioridade na Região

em Lares, com casos de Covid-19 positivos.

de Aveiro.

Os apoios do PAAASE 2021, que integra, a área social e
muitas outras, estão disponíveis em:
covid19.cm-aveiro.pt/
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DELIBERAÇÕES REUNIÃO DE CÂMARA
26 de NOVEMbro de 2020 a 04 de fevereiro 2021
26.NOV

Protocolo entre o Regimento de Infantaria n.º 10 e a Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado,
por unanimidade.

denominado por Urbanização de São Jacinto - Extinção das Cláusulas de Reversão: Lotes n.ºs
1 e 3 – Deliberado, por unanimidade.

15.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.

Lote n.º 5, do Setor G, da Urbanização de São Jacinto - Extinção da Cláusula de Reversão –
Deliberado, por unanimidade.

Aveiro Steam City - "Aveiro Urban Challenges" - Pagamento prémio monetário aos projetos
finalistas – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de Topónimos – Deliberado, por unanimidade, aprovar, em conformidade com o
parecer da Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição de vários topónimos.

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 da caução – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 244/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Declaração sobre a inexistência de localização alternativa fora da REN e as vantagens
ambientais da localização pretendida - Projeto de Qualificação Urbana entre a Rotunda das
Pirâmides e a Ponte das Eclusas – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 289/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.

Processo de Obras n.º 185/2018 - António Alberto Pericão Maia Marques Vieira – Deliberado,
por unanimidade.
17.DEZ

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 291/2020 –
Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 292/2020 –
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 293/2020 –
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 298/2020 –
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 279/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€.

Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Municipal de Aveiro
2021 - Operação Anti Covid-19 – Deliberado, por unanimidade.
Assembleia Geral da Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A. - Alteração dos
Estatutos – Deliberado, por unanimidade.
Feira de Março 2021 – Deliberado, por maioria, manter a Aveiro Expo - Parque de Exposições,
E.M. - em liquidação, como entidade responsável pela organização, gestão e exploração da
edição de 2021 da Feira de Março.
Natal 2020 – Despacho – Deliberado, por unanimidade.
Acordo de Gestão AVEIROBUS entre a ETAC / Transdev e a Câmara Municipal de Aveiro –
Deliberado, por maioria.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 282/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€.

Segunda Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Bombeiros Velhos de Aveiro
a 23 de março de 2020 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 297/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 476,25€.

Segunda Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Aveiro e
a Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de
Aveiro a 23 de março de 2020 – Deliberado, por unanimidade.

Cessação do contrato de arrendamento apoiado com um agregado familiar residente
na Urbanização de Cacia, na Freguesia de Cacia - Proposta 294/2020 – Deliberado, por
unanimidade.

PMAA 2020 - Apoios Financeiros às Associações culturais e/ou recreativas, Associações
de defesa e promoção do património, Associações de Jovens e Associações de Escutismo e
Organizações não Governamentais, sem fins lucrativos que atuem nomeadamente na área
cívica e/ou recreativa – Deliberado, por unanimidade, aprovar, a atribuição de apoio financeiro
ao GEMDA – Grupo Experimental de Música e Dança de Aveiro, para Apoio à Atividade
Regular, no montante de 6.000,00€; deliberar não atribuir apoio financeiro à Fundação Graça
Gonçalves; DOLODO teatro Associação; Aplausos sem Reticências; Corpo Nacional de Escutas
- Agrupamento 191; Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Aveiro; Associação BEST
AVEIRO.

Cessação de contrato de arrendamento apoiado com um agregado familiar residente na
Urbanização de Santiago, na União das Freguesias de Glória e Vera Cruz - Proposta 295/2020
– Deliberado, por unanimidade.
Alteração na composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Santiago Proposta n.º 296/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Instrução de procedimento tendente à resolução do contrato de arrendamento apoiado com
um morador residente na Urbanização de Santiago, na União das Freguesias de Glória e Vera
Cruz – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/14/19 - "Requalificação Urbana do Largo Luís
de Camões" - Trabalhos Complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - "Requalificação da Rua Vale Caseiro" Caducidade da Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/32/20 - "Manutenção e pequenos arranjos
urbanísticos em arruamentos na Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz" Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - "Complexo de Campos de Treino do
Estádio Municipal de Aveiro" - Trabalhos Complementares n.º 1 / Retificação – Deliberado, por
unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - "Complexo de Campos de Treino do
Estádio Municipal de Aveiro" - Trabalhos Complementares n.º 2 e Trabalhos a Menos n.º 1 –
Deliberado, por unanimidade.

PMAA 2020 - Apoio Pontual - Musikarisma Associação – Deliberado, por unanimidade, não
atribuir apoio financeiro.
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o Futebol
Clube do Bom Sucesso – Deliberado, por unanimidade.
Apoio ao Investimento a realizar por Outras Entidades Beneficiárias – Deliberado, por
unanimidade.
PMAA 2020/2021 - Apoios Financeiros às Associações Desportivas e às Associações de Pais
– Deliberado, por unanimidade.
Sentença de anulação Proferida no âmbito do Processo n.º 1220/18.7BEAVR (ação
administrativa de impugnação de ato administrativo, em que é Autora "CITRAVE - Centro
Integrado de Tratamento de resíduos de Aveiro, S.A." e Réu o Município de Aveiro) – O
Executivo tomou conhecimento.
Sentença Proferida pelo TAF do Porto no âmbito da ação de Contencioso Pré-Contratual
intentada por Construções Carlos Pinho, Lda., por via da qual impugnou a deliberação da CMA
de 21/07/2020, que determinou a adjudicação do Contrato de empreitada de "Qualificação
da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca" à empresa Vítor Almeida e
Filhos, SA – O Executivo tomou conhecimento.

Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - "Complexo de Campos de Treino do
Estádio Municipal de Aveiro" - Informação sobre Trabalhos Complementares – O Executivo
tomou conhecimento.

Revogação do Contrato de Comodato outorgado com a PRAVI - Projeto de Apoio às Vitimas
Indefesas, por acordo das partes – Deliberado, por unanimidade.

Transferência para a CIRA - Comparticipação Camarária Capital - Intervenções estruturais e
controlo de cheias nos Rios Vouga e Antuã - Reperfilamento, limpeza e proteção marginal do
Rio Vouga e trabalhos a mais – Deliberado, por unanimidade.

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

17.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.

Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) - Reforço da despesa – Deliberado, por
unanimidade.

Urban Innovative Actions - "Aveiro 5G Challenges" - Alteração das Normas de Participação da
2.ª edição – Deliberado, por unanimidade.

Processo de Obras n.º 24/2006 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 99/2018 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 142/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 156/2020 – Deliberado, por unanimidade.

Região de Aveiro Empreendedora - Comparticipação Municipal à Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA) – Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação
camarária à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), no valor de 1.565,45€.

03.DEZ
Acordo de colaboração para remoção de materiais de construção com amianto na sua
composição entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Aveiro – Deliberado, por
unanimidade.
16.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.
Cedência do direito de ocupação dos lugares de venda - Bancas 10, 11, 12 e 13 do Mercado
Municipal Manuel Firmino - Licenças de Concessão n.ºs 35/2010, 36/2010, 70/2010 e
71/2010 – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 269/2020 – 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 300/2020 – 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 301/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€.

Calendário de Feiras e Mercados Municipais do Município de Aveiro para 2021 – Deliberado,
por unanimidade.
European Route of Ceramics, Association – Deliberado, por unanimidade, aprovar a integração
do Município de Aveiro.
Museus de Aveiro - Cidade / Santa Joana / Arte Nova e Ecomuseu Marinha da Troncalhada Proposta de Preçário para o Ano de 2021 – Deliberado, por unanimidade.
Apoio Extraordinário COVID-19 - pagamento adicional de quotas à Associação Rota da
Bairrada – Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento adicional de quotas, no valor
total de 5.000,00€.
Protocolo de Cooperação com a Fundação Graça Gonçalves – Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 309/2020 –
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 304/2020 – 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 307/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€.

Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 305/2020 –
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 308/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 317,50€.

Ratificação da Declaração de Parceria solicitada à Câmara Municipal de Aveiro pela EAPN Rede Europeia Anti-Pobreza - Núcleo Distrital de Aveiro - Proposta n.º 299/2020 – Deliberado,
por unanimidade, ratificar a Parceria.

Caducidade do contrato de arrendamento apoiado celebrado com um munícipe e ocupação
sem título de uma habitação sita na Urbanização de Santiago - Despacho n.º 310/2020 –
Deliberado, por unanimidade.

Autorização de permanência na Habitação Social atribuída a uma munícipe residente na
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 303/2020 – Deliberado, por unanimidade.
Loteamento Municipal inserido no Sector J do Plano Parcial de Pormenor Urbanístico

Transferência para a CIRA - Comparticipação Camarária Capital - Delegação Permanente em
Bruxelas e Aveiro Região da Bicicleta – Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência
camarária relativa aos projetos referidos na proposta, no montante de 2.559,09 €.
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Aquisição de Terrenos em Mamodeiro, necessários à construção de Novo arruamento,
integrado na Requalificação da E.N. 235 em Mamodeiro, Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz – Deliberado, por maioria.
Aquisição de imóvel, sito no Cais da Fonte Nova - Junto à Capela de São Tomás de Aquino, na
União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, para integração no Domínio Público Municipal –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º 6/2015 CP-CF DCS-ACGC - "Concessão de Espaço
destinado à Exploração de Restaurante, Bar, Espaço Dançante e Esplanada, sito no Cais do
Paraíso, em Aveiro - Modificação objetiva do contrato – Deliberado, por unanimidade.
Auto de Arrematação - Hasta Pública de 11 de dezembro de 2020 - Alienação de dois Imóveis
Municipais – O Executivo tomou conhecimento.
"Hasta Pública, por licitação verbal, para alienação de vários Imóveis Municipais" Arrematação do Lote 12 - Terreno para construção – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/27/20 - "Requalificação do Núcleo Central
de Esgueira" – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento
ao concorrente admitido em primeiro lugar “Construções Carlos Pinho, Lda.”, pelo preço
contratual de 964.077,55€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/19 - "Parque de Estacionamento de Apoio
à Intermodalidade" - 3.ª Prorrogação do prazo de execução – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" Prorrogação do Prazo da empreitada – Deliberado, por maioria.
Procedimento por Concurso Público OM/CP/31/19 - "Parque Aventura de Esgueira" Trabalhos Complementares n.º 3, 4 e 5 – Deliberado, por maioria, no valor de 9.319,37€,
acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/03/18 - "Requalificação da Antiga Estação da
CP, em Aveiro" - Adenda à informação 196/DAEO/OM/2020 e aprovação da nova minuta do
contrato – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/33/19 - "Qualificação da Rua João Francisco
do Casal - Esgueira - Prorrogação do Prazo da empreitada – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - Concessão e Construção do Complexo
de Campos de Treino do Estádio Municipal de Aveiro - Retificação da PD 148/2020 –
Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/08/20 - "Intervenção para a qualificação
urbana da Ex-EN-109" - Trabalhos Complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/23/20 - "Manutenção e Pequenos Arranjos
nas freguesias de Aradas, Esgueira e Santa Joana" – Adjudicação – Deliberado, por
unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente admitido em primeiro lugar, refente
aos lotes: LOTE 1 – “Manuel Francisco de Almeida, S.A.”, pelo preço contratual de 674.208,64€,
acrescido de IVA, à taxa. LOTE 2 – “Pedreiras Sacramento, S.A”, pelo preço contratual de
725.195,95€, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público N.º OM/CP/11/20 - "Reabilitação de Edifícios de
Habitação Social no Bairro de Santiago - Eficiência Energética" - 2.ª Prorrogação de prazo de
entrega da caução – Deliberado, por unanimidade.
Alterações de circulação viária resultantes do prolongamento e ligação da Rua Eng.º Basílio
Tavares Lebre em Aradas – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 459/2002 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 98/2005 – Deliberado, por unanimidade.
07.JAN
Fundação de Serralves - Conselho de Fundadores de 11 de dezembro de 2020 – O Executivo
tomou conhecimento dos assuntos principais tratados no Conselho de Fundadores da
Fundação de Serralves de 11 de dezembro de 2020.
Processo Cautelar n.º 420/20.4BEAVR, em que é Requerente a Associação Portuguesa
de Defesa Ambiental - ASPEA e Requerido o Município de Aveiro – O Executivo tomou
conhecimento da sentença.
Despacho de arquivamento no Inquérito - Processo n.º 302/20.0T9AV, em que é requerente
David Iguaz Hermoso de Mendoza e arguido o Município de Aveiro – O Executivo tomou
conhecimento do despacho de arquivamento.
Apoios Financeiros no âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações – 2019 –
Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara Municipal, de 18 de julho de
2019, apenas na parte em que aprovou os apoios ao Centro Social de Esgueira e ao DCTR
– Associação Cultural, no valor de 20.000€ para Apoio ao Investimento e 500€ para Apoio à
Atividade Regular, respetivamente.
Programa Municipal de Apoio às Associações - 2020 - Protocolo de Cooperação Financeira
para Apoio ao Investimento no Domínio da Ação Social entre o Município de Aveiro e o Centro
Social Santa Joana Princesa – Deliberado, por unanimidade.
18.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.
19.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.
Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2021 – Deliberado, por unanimidade.
Constituição de Fundos de Maneio para o exercício de 2021 | Comissão Proteção de Crianças e
Jovens – Deliberado, por unanimidade.
Orçamento Participativo com Ação Direta do Município de Aveiro 2021 - Normas de
Participação – Deliberado, por unanimidade.
Educa@RA - Comparticipação Municipal à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
(CIRA) – Deliberado, por unanimidade, a comparticipação camarária referente a 2020, no valor
de 26.895,75 €.
Aveiro Steam City - "Aveiro Urban Challenges" - Normas de Participação da 2.ª Edição –
Deliberado, por unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 317/2020
– Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400,00 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 318/2020
– Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 300,00 €.
Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 313/2020 – 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 314/2020 – 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 319/2020 – 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 320/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 476,25€.

- Despacho n.º 331/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 476,25€.
Autorização de permanência, em habitação atribuída a um agregado familiar residente na
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 4/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação PréEscolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, para o período compreendido
entre 4 de janeiro e 31 de julho de 2021, com possibilidade de renovação por períodos letivos
até ao máximo de duas renovações – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar,
ao concorrente ordenado em primeiro lugar, "GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e
Alimentação, S.A., até ao preço contratual global de 6.000.837,80 €, acrescidos de IVA à taxa
de 13%.
Processo de Obras n.º 291/1965 – Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do
alvará de licenciamento de obras.
Processo de Obras n.º 594/2000 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a intenção de
declarar a caducidade do procedimento.
Processo de Obras n.º 111/2018 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 94/2020 – Deliberado, por unanimidade.
21.JAN
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e a
Associação Desportiva de Requeixo – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação da
Câmara Municipal de Aveiro, de 10 de maio de 2018.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o Futebol
Clube do Bom Sucesso – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação de 4 de abril de
2019.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o Futebol
Clube do Bom Sucesso – Deliberado, por unanimidade.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o Grupo
Desportivo de Azurva – Deliberado, por unanimidade, resolver o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o
Sport Clube Beira Mar – Deliberado, por unanimidade, resolver o Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Aveiro e o Núcleo do
Sporting Clube de Portugal de Aveiro – Deliberado, por unanimidade, resolver o ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo.
Abertura de prazo excecional para apresentação de candidaturas ao Programa Municipal de
Apoio ao Associativismo 2020/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Inclusão do saldo de gerência do ano de 2020 no apuramento de fundos disponíveis 2021 –
Deliberado, por unanimidade.
Aprovação dos Mapas de Execução Orçamental, proposta de Revisão Orçamental N.º 1 Integração do Saldo de Gerência – Deliberado, por maioria.
1.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.
2.ª Alteração Orçamental – O Executivo tomou conhecimento.
Renúncia Voluntária e Unilateral do direito de ocupação da Loja 13 do Mercado Municipal
Manuel Firmino, titulado pelo Alvará de Licença de Concessão 4/2018 – Deliberado, por
unanimidade.
Concurso "Uma Ideia, um Projeto, uma Ação" - Pagamento aos Agrupamentos Escolares –
Deliberado, por unanimidade.
Contrato de comodato do prédio da Unidade de Saúde de São Jacinto, a celebrar entre
o Município de Aveiro e a Administração Regional de Saúde do Centro – Deliberado, por
unanimidade.
Teatro Aveirense - Preçário para o ano de 2021 – Deliberado, por unanimidade.
Doação de obra ao Museu da Cidade pelo artista António Navarro – Deliberado, por
unanimidade.
Atribuição de apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 7/2021 –
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 10/2021
– Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Alteração da composição de um agregado familiar residente na Urbanização de Eixo, Freguesia
de Eixo e Eirol - Proposta n.º 6/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Conceção, Construção e Concessão do Complexo com Crematório e Casas Mortuárias
de Aveiro" - Revogar a decisão de contratar de 3 de setembro de 2020 – Deliberado, por
unanimidade.
"Conceção, Construção e Concessão do Complexo com Crematório e Casas Mortuárias de
Aveiro" - Abertura de procedimento – Deliberado, por maioria.
"Requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado, em Aveiro,
e Concessão do Serviço Público de Estacionamento em Parques de Estacionamento
Subterrâneos" – Adjudicação – Deliberado, por maioria, adjudicar, ao concorrente ordenado
em primeiro lugar, Agrupamento Concorrente constituído pelas Entidades “TECNORÉM,
Engenharia e Construções, S.A./CIMAVE - Construtora e Imobiliária de Aveiro, Lda.", pelo preço
contratual da empreitada de 11.710.999,00 €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, com
execução no prazo máximo de 480 dias seguidos, e pela remuneração da Concessão, no valor
de 2.500.001,00 €.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições nos Estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e de Ensino Básico e Secundário do Município de Aveiro, até 31 de março de 2021
- Abertura de procedimento – Deliberado, por unanimidade.
Implementação de Rede de Carregamento Elétrico de Embarcações Marítimo-Turísticas a
operar nos Canais Urbanos da Cidade de Aveiro no âmbito do Projeto Aveiro STEAM City –
Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar, ao concorrente ordenado em primeiro
lugar "KllOMETER LOW COST, S.A”, pelo preço contratual de 257.270,03 €, acrescido de IVA, à
taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/19/20 - "Requalificação da Rua Vale Caseiro" Alteração da Fiscalização em obra – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/06/20 - "Construção do Ecocentro Municipal
de Aveiro" - Alteração da Fiscalização em obra – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/18 - Reabilitação da Ligação Eixo-Aveiro Trabalhos a menos – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/20/19 - "Montes de Azurva - Requalificação
Urbana"- 2.ª Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/32/19 - "Rotunda Ex-EN 109 - Quinta do
Simão junto ao "Solar das Estátuas" - 2.ª Prorrogação de prazo – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/04/19 - "Qualificação da Rua da Pêga" Trabalhos Complementares Imprevistos N.º 1 – Deliberado, por unanimidade.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/262/20 - "Remoção de Fibrocimento nos
Edifícios Escolares" – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 321/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 476,25€.

Programa de Apoio à Esterilização 2020 - Efetuar transferência dos montantes
correspondentes aos munícipes e associação que se candidataram – Deliberado, por
unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 322/2020 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à
munícipe, no valor de 476,25€.

Processo de Obras n.º 185/1966 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 319/1970 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 329/1991 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 120/2011 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 31/2018 – Deliberado, por unanimidade.

Atribuição de apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica

04.FEV
Transferência de competências do Município de Aveiro para os órgãos das suas Freguesias e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências a celebrar entre a Câmara Municipal de
Aveiro e cada uma das Juntas de Freguesia do Município de Aveiro – Deliberado, por unanimidade.
Abertura de prazo para apresentação de candidaturas ao programa Municipal de Apoio às Associações - Ano 2021 – Deliberado, por unanimidade.
Protocolos para o enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente (EIP) - 2021/2024 – O Executivo tomou conhecimento.
Projeto RAD - Comparticipação Municipal à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA)
– Deliberado, por unanimidade, a comparticipação camarária à CIRA, no valor de 4.255,38€.
Estatuto Remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil – Deliberado, por unanimidade.
Revogação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Aveiro e a Associação e Pais e Encarregados de Educação de Aradas (APAR), para a implementação da Componente de Apoio à Família,
no ano letivo 2020/2021 – Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara Municipal de Aveiro, de 30 de outubro de 2020.
Concurso Aveiro Jovem Criador 2021 - Prémios – Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos Prémios, no valor total de 9.500,00€.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 11/2021 – 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 12/2021 – 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 16/2021 – 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 17/2021 – 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 18/2021 – 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 20/2021 – 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 23/2021 – 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 24/2021 – 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 25/2021 – 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 26/2021 – 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 27/2021 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 100€.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 28/2021 – 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 29/2021 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400€.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 31/2021 – 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 33/2021 – 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 34/2021 – 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 35/2021 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 36/2021 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 585,08 €.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Fundo de Apoio a Famílias - Proposta n.º 37/2021 – Deliberado,
por unanimidade, atribuir apoio económico à munícipe, no valor total de 400€.
Atribuição de Apoio, no âmbito do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica
- Despacho n.º 32/2021 – Deliberado, por unanimidade, a atribuição de apoio económico à munícipe, no valor de 332,50€.
Pagamento de despesa efetuada por inquilina, titular de contrato de arrendamento apoiado na
Urbanização de Santiago - Proposta n.º 30/2021 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento a inquilina, no valor de 270,60 €.
Autorização de permanência de elementos num agregado familiar residente na Urbanização de
Eixo, Freguesia de Eixo e Eirol - Proposta n.º 21/2021 – Deliberado, por unanimidade.
Aditamento à escritura celebrada a 31/08/2001, com Joaquim Marques Rei e Manuel Marques
Rei: - Entrega de bens determinados, lotes n.ºs 1 e 2 do Loteamento Municipal situado no sector
B do Estudo Urbanístico da C+S de São Bernardo, e pagamento em numerário em substituição da
entrega do lote n.º 4 do Loteamento Municipal sito no sector C – Deliberado, por unanimidade.
Concurso Público n.º OM/CP/04/21 - "Rua Dr. Mário Sacramento - Requalificação de arruamentos
e passeios" – Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento por Concurso Público, pelo valor de
920.000,00 €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Concurso Público n.º OM/CP/03/21 - "Requalificação e Reabilitação da Piscina Municipal e Pavilhão Desportivo" - Concurso por lotes - Abertura de Procedimento – Deliberado, por unanimidade,
a abrir procedimento por concurso público, pelo preço base de 2.709.000,00 €, acrescido de IVA,
à taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/32/20 - "Manutenção e Pequenos Arranjos Urbanísticos em arruamentos na Freguesia de Requeixo/N.ª Sr.ª Fátima/Nariz" – Adjudicação – Deliberado, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao concorrente ordenado em primeiro lugar
“Rosas Construtores, S.A.”, pelo preço contratual de 587.617,52 €, acrescido de IVA, à taxa legal
em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/32/20 - "Manutenção e Pequenos Arranjos Urbanísticos em arruamentos na Freguesia de Eixo/Eirol" - Abertura de Procedimento – O Executivo
tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente, datado de 28 de janeiro de 2021, que autorizou a abertura de procedimento por Concurso Público, pelo valor de 447.068,32 €, acrescido de
IVA, à taxa legal em vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/28/20 - "Requalificação da Capela N.ª Sr.ª da Saúde - Patela" - Adjudicação – O Executivo tomou conhecimento do despacho do Sr. Presidente, que
adjudicou a empreitada ao concorrente admitido em primeiro lugar “Lusocol - Sociedade Lusa de
Construções, Lda.”, pelo preço contratual de 34.736,90 €, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Concurso Público n.º OM/CP/24/20 - "Requalificação da Rua de São Martinho, Praça Dr. Ferreira
Soares e Rua Aires Barbosa" - Adjudicação – O Executivo tomou conhecimento, do despacho do
Sr. Presidente, que adjudicou a empreitada ao concorrente admitido em primeiro lugar "Henriques,
Fernandes & Neto, S.A.", pelo preço contratual de 133.984,59 €, acrescido de IVA, à taxa legal em
vigor.
Procedimento por Concurso Público n.º OM/CP/05/21 - "Manutenção e Pequenos Arranjos Urbanísticos em arruamentos na Freguesia de Oliveirinha" - Abertura de Procedimento – O Executivo
tomou conhecimento.
Concurso Público n.º OM/CP/05/19 - "Conceção e Construção Complexo de Campos de Treino
do Estádio Municipal de Aveiro - Trabalhos complementares n.º 1 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 897/1962 – Deliberado, por unanimidade.
Processo de Obras n.º 352/2000 – Deliberado, por unanimidade





