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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º200, de 09 de dezembro de 2019 

 

EN 235 – INÍCIO DOS TRABALHOS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) congratula-se pelo início dos trabalhos de 

qualificação da EN 235 no troço entre a rotunda de acesso à Unidade de Tratamento Mecânico 

Biológico (UTMB – ERSUC) e o nó de acesso à A1 (junto aos Armazéns Reis), uma obra 

reclamada pela CMA aproximadamente há uma década e que finalmente tem a sua concretização 

física (mesmo que de forma faseada). 

Com a intervenção agora em curso o cruzamento da Rua Nova com a EN 235 será 

alterado construindo-se uma pequena rotunda, melhorando a segurança do local e a fluidez do 

trânsito, verificando-se a mesma opção no cruzamento de acesso à A1 que passará a estar dotado 

de uma rotunda que permitirá fazer a ligação da futura estrada de acesso à Bica cujo cruzamento 

será eliminado permitindo apenas as entradas e saídas em mão (sem atravessamentos na EN 

235). 

Durante cada uma das fases de obra existirão condicionamentos de trânsito associados 

aos trabalhos, sendo garantida a circulação alternada, solicitando compreensão e colaboração de 

todos na boa gestão desta importante operação, em particular no que respeita aos 

constrangimentos ao nível da circulação viária. 

A CMA continua a diligenciar no sentido do IP – Infraestruturas de Portugal proceder à 

qualificação do restante troço da EN 235 no Município de Aveiro, em particular na sua interseção 

com a antiga EN 109 dotando a inserção com a devida qualidade e com as condições de 

segurança que todos entendemos necessárias dando seguimento ao investimento que a CMA já 

desenvolveu na construção da nova rotunda na antiga EN 109 (junto ao futuro Mercadona). 

 



Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


