
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 07, de 13 de janeiro de 2021 

 
I – ADJUDICADA OBRA DE REMOÇÃO DE AMIANTO NAS 

ESCOLAS NO VALOR DE 648.342€ 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, fez nesta manhã de 

quarta-feira, 13 de janeiro, o despacho de adjudicação da obra de remoção de materiais de 

construção com amianto das Escolas Básicas Castro Matoso (Oliveirinha), Aradas, Eixo, Rio Novo 

do Príncipe (Cacia), no valor de 648.342€, à empresa Sarifer (com sede em Eixo, Aveiro). 

Trata-se de uma empreitada muito importante, na lógica de renovação e qualificação do 

Parque Escolar do Município de Aveiro, melhorando assim a Qualidade de Vida de todos os 

profissionais de Educação e das Nossas Crianças e Jovens. 

A remoção de amianto nestes quatro Estabelecimentos de Ensino tem enquadramento no 

acordo de colaboração assinado entre a CMA e o Ministério da Educação (ME). Este Acordo 

envolve também o Ministério da Coesão Territorial e o PO Centro 2020 que garantem o 

financiamento desta operação com Fundos Comunitários a 100% cuja candidatura já foi 

apresentada pela CMA.  

 

II – ARRANCAM OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS 

ESCOLAS DA QUINTÃ DO LOUREIRO E DA PÓVOA DO PAÇO 

- Investimento de 3,3 Milhões de Euros - 

Tiveram início, em Cacia, as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica do 1.º 

Ciclo (EB1) da Quintã do Loureiro (1.960.788€) e da EB1 da Póvoa do Paço (1.375.880€) num 

investimento global da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 3.336.668€.  

 



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. 

 

Póvoa do Paço 

O projeto 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€. 

 

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 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. 

 

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

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

 


