
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º24, de 18 de fevereiro de 2020 

 

I – REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DA QUINTÃ DO 

LOUREIRO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA), após aprovar o projeto de execução e de apresentar 

à Comunidade Educativa da Quintã do Loureiro (Agrupamento, Docentes e Associação de Pais), 

vai aprovar o projeto de execução e abrir o concurso público para a requalificação e ampliação da 

Escola Básica do 1.º Ciclo da Quintã do Loureiro, em Cacia, pelo valor base de 1.970.980€ (+ 

IVA). A decisão será tomada em Reunião Camarária desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. 

A Escola Básica da Quintã do Loureiro apresenta algumas debilidades a todos os níveis 

(segurança, qualidade do espaço e conforto), que serão agora colmatadas com a qualificação do 

espaço dotando a mesma de oito salas para o 1.º Ciclo e três salas para o Jardim de Infância, 

sendo uma das intervenções da primeira fase de investimento no Parque Escolar de acordo com 

a nova Carta Educativa do Município. 

A Educação é opção estratégica política prioritária no atual mandato autárquico 

2017/2021, com especial relevância no ano 2020 e 2021, beneficiando da entrada em vigor da 

Carta Educativa do Município de Aveiro no dia 10 de dezembro de 2019, um instrumento muito 

importante na ação de melhoria das condições das infraestruturas, para Alunos, Docentes e 

Encarregados de Educação, aumentando, também por esta via, a qualidade do ensino em Aveiro. 

 

II – REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA PÓVOA DO PAÇO 

Na Reunião de Câmara desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o Executivo Municipal vai 

avançar com a abertura do concurso público para requalificação e ampliação da Escola Básica do 

1.º Ciclo da Póvoa do Paço, em Cacia, pelo valor base de 1.336.418,31€ (+ IVA). 



O projeto, que foi previamente articulado com o Agrupamento de Escolas, Docentes e 

Associações de Pais, prevê a capacitação do estabelecimento de ensino com quatro salas de aula 

para o 1.º ciclo, duas salas de atividades para o pré-escolar e aumento da área bruta e área de 

recreio, tendo a CMA adquirido um terreno que permite a ampliação da Escola, no valor de 

13.000€. 

Esta intervenção surge na sequência da entrada em vigor da Carta Educativa do Município 

de Aveiro, no último dia 10 de dezembro e da necessidade de uma reorganização profunda da 

rede Escolar do 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) – prevê-se acabar com os 

Estabelecimentos isolados e de pequena dimensão e requalificar os restantes, dotando-os de 

todos os requisitos de conforto, segurança e qualidade, segundo o adequado. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


