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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 17, de 02 de fevereiro de 2021 

 

I – NOVA FASE DE REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA CAPITÃO LEBRE 

Depois da substituição da rede de água levada a cabo pela empresa AdRA – Águas da 

Região de Aveiro, teve início esta segunda-feira, 01 de fevereiro, uma nova fase da obra de 

requalificação da Rua Capitão Lebre, no troço entre a rotunda Eça de Queirós (rotunda do 

Botafogo) e o centro de Verdemilho, este é um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 

no valor de 310.347,58€ em execução pela empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A.. 

Com o objetivo de dar primazia aos peões, o projeto prevê o aumento da qualidade do 

espaço público: os passeios serão alargados pontualmente e serão marcadas áreas de proteção 

para o circuito pedonal em toda a extensão da intervenção. As passadeiras e cruzamentos 

principais serão elevados reforçando a ideia de microcentros com maior movimento e urbanidade, 

e servindo de elementos de redução de velocidade. As infraestruturas de águas pluviais serão 

redimensionadas e renovadas. 

Neste momento encontra-se condicionado o trânsito no troço entre a rotunda Eça de 

Queirós (rotunda do Botafogo) e o cruzamento com a Travessa da Rua da Agra. 

 

II – FORMULÁRIOS DE URBANISMO DISPONÍVEIS NOS 

SERVIÇOS ONLINE DA CÂMARA MUNICIPAL 

No seguimento da ativação em janeiro dos Serviços Online da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA), informamos que já se encontram disponíveis os formulários da área de urbanismo, em 

https://servicosonline.cm-aveiro.pt/. 



Desta forma, os requerimentos deverão ser submetidos por esta via digital, sem 

necessidade de deslocação ao Gabinete de Apoio Integrado da Câmara Municipal. 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. 

Destacamos que, para a conclusão do referido registo, é indispensável que seja assinado 

o contrato de adesão (preferencialmente através de assinatura digital ou de forma manuscrita, 

sendo que nesta última opção terá que entregar o original no Gabinete de Atendimento Integrado 

ou remetê-lo por via postal para Câmara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3811-904 

Aveiro). 

Para mais informações consulte www.cm-aveiro.pt ou contacte-nos através de geral@cm-

aveiro.pt ou 234 406 300. 

 

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

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


