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Nota de Imprensa N.º 44, de 06 de março de 2021 

 

I – RUA DOS ERVIDEIROS ENTROU EM OBRA 

Está em plena execução a obra de qualificação da Rua dos Ervideiros. Uma empreitada 

com um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) no valor de 1.417.990,10 €, a ser 

executada pela empresa Vitor Almeida & Filhos, S.A. e que inclui também a qualificação da Rua 

da Boavista e Rua da Carreira Branca. 

Sublinha-se a importância desta empreitada, considerando que a referida Rua dos 

Ervideiros, situa-se entre núcleos periurbanos a nascente da cidade e funciona como o único eixo 

Norte-Sul que liga os dois polos consolidados da Área de Atividades Económicas (AAE) – Aveiro 

Norte (conhecida como a Zona Industrial da Taboeira). 

No âmbito da estratégia de ampliação e estruturação da AAE – Aveiro Norte, que visa 

melhorar as condições de trabalho das empresas aí localizadas e aumentar a sua atratividade 

para novos investimentos privados, esta obra servirá para adequar a via à função de ligação da 

plataforma multimodal (ligação ferroviária e marítima) até ao nó da A25 (ligação rodoviária), junto 

ao Estádio Municipal de Aveiro, adequando a via às unidades fabris e as áreas de habitação e 

criando uma alternativa de qualidade à Avenida Europa no acesso à AAE – Aveiro Norte. 

 

Trabalhos começaram a Norte 

A reabilitação do arruamento teve início na sua ponta Norte, no troço compreendido entre 

a Rua  da Solidariedade e a Rua da Paz, depois de no último mês terem sido realizados trabalhos 

preparatórios e de infraestruturação na Rua do Progresso. 

A Câmara Municipal de Aveiro segue assim a sua estratégia de melhoramento das 

infraestruturas e do espaço público como fator de apoio às empresas instaladas e de atração para 

instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo que investimos na qualidade ambiental 



e na qualificação paisagística, promovendo também os modos suaves de mobilidade que vão ter 

corredores dedicados nestas vias. 

[fotografias em anexo] 

 

II – CÂMARA VAI CANDIDATAR AO PRR O INVESTIMENTO DA 

AMPLIAÇÃO DA AAE – AVEIRO NORTE  

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem em fase final de projeto a ampliação da Área 

de Atividades Económicas (AAE) - Aveiro Norte (Zona Industrial de Taboeira), no âmbito da sua 

aposta estratégica definida no novo Plano Diretor Municipal (PDM), de ampliação, estruturação e 

qualificação das três principais AAE’s do Município de Aveiro (inclui a AAE-Centro, Eixo/Oliveirinha 

e a AAE-Sul, Mamodeiro). 

Perspetivando-se que a ampliação da AAE-Aveiro Norte assuma um investimento total de 

cerca de 16 milhões de euros, a CMA vai candidatar esse investimento ao Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR) que poderá financiar a obra a 100%. 

No parecer emitido pela CIRA sobre o PRR e que a CMA subscreveu, sublinha-se a 

relevância das AAE para a Região de Aveiro, considerando que “o valor inscrito de 110 M€ é muito 

baixo, sendo também necessário definir rapidamente os mecanismos de acesso dos Municípios 

para financiarem operações de AAE que são prementes para possibilitar a expansão de unidades 

industriais e empresarias existentes e propiciar melhores condições de atração de novos 

investimentos privados”. 

Recordamos que a CMA iniciou formalmente em 2018 o processo de ampliação e 

estruturação da AAE – Aveiro Norte, com a delimitação dos limites físicos da área que ficará sujeita 

a intervenção urbanística, com identificação de todos os prédios abrangidos e a subsequente 

revisão do PDM, que entrou em vigor a 10 de dezembro de 2019. 

A CMA pretende concretizar na AAE – Aveiro Norte uma solução integrada que permita 

requalificar esta parte do território do Município, melhorando as condições e qualidade dos 

espaços como fator de atração para instalação de mais e melhores empresas, ao mesmo tempo 

que investimos na qualidade ambiental e renovação paisagística com a integração como grande 

espaço verde dessa AAE da área do antigo Aterro Sanitário de Taboeira. 

 

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

Simão Santana 
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


