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CÂMARA APRESENTA QUALIFICAÇÃO URBANA E VIÁRIA 

EM DESENVOLVIMENTO POR TODO O MUNICÍPIO 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) prossegue com a apresentação dos seus 

principais eixos na governação do Município, dando ênfase esta semana à qualificação urbana 

e viária, no âmbito de uma nova ação de Comunicação para aprofundar e explicar aos Cidadãos 

as Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para 2021. 

Depois de apresentada a Dimensão Financeira e a Habitação Social, a CMA apresenta o 

investimento que a CMA vai realizar em 2021, dando o devido seguimento ao realizado em anos 

anteriores na área da Qualificação Urbana e Viária. 

Na pavimentação das vias rodoviárias, até ao final de 2020, totalizam-se 240 estradas 

pavimentadas (42.000 toneladas de betuminoso), sendo que destas, 125 foram de 

responsabilidade direta da CMA. 

Recorde-se que até abril de 2017 a CMA estava impossibilitada por Lei de realizar várias 

tipologias de investimentos por força do não cumprimento da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, situação ultrapassada com base no Plano de Ajustamento Municipal 

(PAM) aprovado e financiado pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM).  

A CMA adquiriu um equipamento para pavimentação de rodovias em 2015, e que 

após o devido período de formação de equipa, entrou em funcionamento em 2016, constituindo 

um investimento de cerca de 300.000€. 

 

2021 com obras por Todo o Município 

Durante o ano de 2021 a CMA vai concretizar um vasto mapa de trabalhos na 

qualificação urbana e viária por Todo o Município, com obras no Centro Urbano da Cidade de 



Aveiro, na Área da Cidade Nova (ampliada na Revisão do PDM) e noutros locais de todas as 

dez Freguesias do Município, totalizando 166 obras. Estes investimentos correspondem a um 

valor global de cerca de 18 Milhões de Euros. 

A CMA continua o seu trabalho intenso de 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. 

Divulgamos aqui a Qualificação Urbana e Viária (também em anexo):







 

 

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



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

 


