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CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO 
 

 

Informação 
 

Obras Municipais: Relatório e Ponto de Situação 
 

Nota de Abertura 

As Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017 determinaram uma opção clara dos Cidadãos Eleitores 

Aveirenses, pela escolha do Presidente, da Equipa e do Projeto da Aliança com Aveiro (Coligação PSD, CDS, PPM), que 

com a tomada de posse realizada a 23 de outubro de 2017 se tornou o programa de governação do Município de Aveiro 

para o mandato autárquico 2017/2021. 

Este relatório de ponto de situação das Obras Municipais reflete os princípios de gestão que vimos gerindo nos 

últimos sete anos, de transparência, rigor e cumprimento dos compromissos assumidos com os Cidadãos e com o Fundo 

de Apoio Municipal (FAM) pelo Programa de Ajustamento Municipal (PAM), consolidando a recuperação financeira e a 

capacitação organizacional da CMA e crescendo ao nível do investimento em projetos e obras. 

Nesta fase da nossa vida individual e coletiva, o Combate à Pandemia da Covid-19 tornou- se uma prioridade de 

primeira linha, desde março de 2020, ao qual temos de continuar a dar toda a determinação para que a vida possa 

regressar à normalidade com a maior brevidade possível, e tenhamos uma estratégia e os meios necessários para ser 

boa parte do Combate em que Todos estamos desenvolvidos. 

Contudo temos procurado continuar a boa performance de investimento apostando na Qualificação Urbana na 

Cidade e por todo o Município, integrando a rede viária e as redes de águas pluviais, em simultâneo com importantes 

investimentos noutras áreas como a Educação, a Habitação Social, a Ação Social, o Desporto e a Cultura, apostados que 

continuamos, em alcançar um índice mais elevado de coesão social. 

Uma nota final para o carácter plurianual da gestão da Câmara Municipal dando, a cada ano do mandato, 

seguimento a muitos projetos e obras inscritos em 2021, sendo evidente que muitos dos investimentos terão continuidade 

em 2022, cumprindo os objetivos definidos e assumidos como compromisso com os Cidadãos Eleitores do Município de 

Aveiro para o presente mandato autárquico 2017/2021. 

 

José Ribau Esteves  

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
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Numa lógica plurianual dos investimentos e de gestão integrada, sustentável e coesa das opções do atual mandato 

autárquico apresentam-se de seguida as principais obras concluídas nos três primeiros anos do mandato autárquico 

2017/2021: 

» Cais dos Pescadores em São Jacinto 

» Terminal Rodoviário de Aveiro 

» Qualificação da Marinha da Troncalhada 

» Casa da Cidadania 

» Nova Variante de Cacia (junto à NVG 

» Qualificação urbanística no Bairro da Bela Vista 

» Requalificação da USF de São Jacinto 

» Requalificação da USF de Aradas 

» Requalificação da USF de São Bernardo 

» Requalificação da USF de Oliveirinha 

» Qualificação da USF Santa Joana 

» Criação do Acesso ao Molhe Norte em São Jacinto 

» Reabilitação da Rua da Maritona e Rua Conselheiro Arnaldo Vidal 

» Qualificação do espaço público na Quinta do Cruzeiro em Esgueira 

» Requalificação da Rua Luís de Camões em Esgueira 

» Requalificação da Escola João Afonso de Aveiro 

» Requalificação da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima 

» Construção da nova Escola EB 1 de São Bernardo 

» Ampliação do Centro Escolar de Verdemilho 

» Nova Ponte de São João no Canal de S. Roque 

» Qualificação do Jardim do Bairro de Santiago 

» Reabilitação do sistema de Eclusas no Canal das Pirâmides 

» Substituição da comporta do Canal do Paraíso 

» Reabilitação dos muros do Canal dos Botirões 

» Construção do passadiço na Ria entre Mataduços (Esgueira) e Povoa do Paço (Cacia) 

» Construção do Parque Canino na Forca 

» Instalação do sanitário público no Canal de S. Roque 

» Arranjo urbanístico na Rua do Samoucal em Cacia 

 

Principais obras concluídas nos 3 primeiros anos de mandato 
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» Qualificação da Rua Capitão Lebre (criação de acesso pedonal à Rotunda do Botafogo) 

» Requalificação do Centro de Verdemilho (envolvente à Junta de Freguesia de Aradas) 

» Qualificação do Jardim do Bairro da Gulbenkian 

» Reabilitação do Museu Arte Nova 

» Reabilitação do Museu da Cidade 

» Requalificação da Rua General Costa Cascais (fase I) 

» Demolição dos antigos armazéns gerais da CMA (terreno para ampliação do CHBV) 

» Requalificação da Rua do Freixo 

» Qualificação da Estrada de São Bernardo (troço central) 

» Construção do novo passadiço de acesso à Praia de São Jacinto 

» Reabilitação da Rua Direita da Quinta do Picado 

» Construção do novo parque infantil no Canal de S. Roque 

» Construção de parque infantil e zona de lazer na Rua do Cardal 

» Reabilitação da Rua Clube dos Galitos 

» Instalação do novo relvado no Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte 

» Reabilitação de Habitações Sociais devolutas no Bairro de Santiago 

» Construção da rede de saneamento nas Agras Norte em parceria com a AdRA 

» Construção da nova rotunda junto ao ISCA-UA 

» Reabilitação dos terraços do Mercado Manuel Firmino 

» Repavimentação da rotunda junto ao Centro Comercial Glicínias 

» Construção da nova rotunda na Avenida Europa junto à Extrusal/Mercadona 

» Reformulação do acesso EN235/Avenida Europa (contrapartida licenciamento ampliação Glicínias) 

» Reabilitação da rede de iluminação do Túnel da Estação 

» Substituição da cobertura da Igreja das Carmelitas 

» Demolição da antiga Carreira de Tiro em Esgueira e limpeza do terreno 

» Novo Centro de visitação da Reserva das Dunas de São Jacinto (Polis Litoral Ria de Aveiro) 

» Reabilitação do Edifício Fernando Távora 

» Requalificação da Rua Direita de Verba 

» Qualificação da Ligação Eixo/Aveiro (antiga EN 230) 

» Requalificação da Rua do Gravito e Rua do Carmo 

» Reabilitação da Ponte Pedonal no Canal de S. Roque 

» Repavimentação da Avenida Europa (fase I) 

» Novo relvado sintético no Clube Estrela Azul 

» Novo Relvado sintético da Associação Cultural e Recreativa da Barroca 
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» Requalificação Urbana do Bairro da Misericórdia 

» Qualificação da Travessa da Sra. da Saúde em São Bernardo 

» Qualificação paisagística em várias rotundas do Município 

» Construção do Trajeto Ciclável entre a UA e a Estação CP 

» Requalificação da Rua Evangelista de Lima Vidal 

» Instalação da nova ponte pedonal no jardim da Forca junto à Loja do Cidadão 

» Construção da Rotunda Vulcano / Lusavouga 

» Reabilitação da Ponte de Requeixo 

» Construção do novo Skate Parque no Parque da Cidade 

» Demolição do antigo Estádio Mário Duarte 

» Reparação do deck esplanada no Canal do Paraíso 

» Demolição do edifício da Ilha do Canastro (e realojamento das nove famílias) 

» Substituição das defensas no Cais do Ferryboat 

» Ligação entre a Avenida Vasco Branco e a Alameda Silva Rocha 

» Requalificação do Largo das 5 Bicas 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro do Caião 

» Qualificação da envolvente à Sede Regional de Escuteiros 

» Parque de estacionamento de viaturas municipais junto ao CCA 

» Reabilitação dos pórticos direcionais da Avenida Europa 

» Demolição e limpeza do terreno do antigo aquartelamento militar junto ao Canal do Paraíso 

 

 
 

Aposta política prioritária o investimento e a demonstração da boa utilização dos impostos dos nossos 

concidadãos com total transparência, traduz-se num grande número de obras em curso, em diversas áreas de atuação da 

Câmara Municipal, reforçando a lógica plurianual dos investimentos e a excelente capacidade de conquista e uso dos 

Fundos Comunitários. 

Com especial incidência no ano de 2020 (e já sentido no presente ano 2021) a falta de Recursos Humanos e as 

consequências da Pandemia provocada pelo Covid-19, têm dificultado a execução de algumas obras, originando 

prorrogações do prazo inicial, situações que a Câmara Municipal tem vindo a gerir em articulação com cada uma das 

empresas empreiteiras que trabalham no nosso Município. 

Importa também relevar o bom trabalho desenvolvido pela Equipa Técnica Municipal, em particular da Divisão de 

Ambiente, Energia e Obras, da Divisão de Planeamento do Território e da Divisão de Mobilidade e Transportes na gestão 

de todos os processos associados à concretização dos mais diversos investimentos. 

 

Principais obras em curso 
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Apresentam-se de seguida as principais obras em curso: 

 

» Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho 

» Reparação da Cobertura do Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte 

» Requalificação da estrada-dique junto à Marinha da Troncalhada 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro de Santiago (operação PEDUCA) 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro das Quintas 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro da Cova do Ouro 

» Substituição das coberturas da Habitação Social do Bairro de São Jacinto 

» Construção da nova Rotunda junto ao Solar das Estátuas 

» Requalificação da Rua João Casal 

» Requalificação da USF de Eixo 

» Construção do novo Complexo de Treinos junto ao Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte 

» Requalificação da Avenida Europa no troço urbano de Cacia 
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» Construção no novo arruamento de acesso à Bica 

» Construção do Parque Aventura / Fonte do Meio em Esgueira 

» Requalificação do Bairro do Carramona em Esgueira 

» Construção da ciclovia de ligação da Frente Ria à Praia em São Jacinto 

» Construção dos muros de suporte no talude do PP do Centro 

» Requalificação da Rua Cândido dos Reis 

» Qualificação da envolvente à Escola de S. Bernardo 

» Reabilitação da Igreja das Barrocas 

» Reforço de iluminação pública no Canal de S. Roque 

» Reabilitação dos decks e trapiches dos cais flutuantes dos Canais Urbanos 

» Novo arruamento de junto à RODI 

» Construção do novo arruamento de acesso ao Centro Escolar de Verdemilho 

» Parque de Estacionamento a nascente da Estação CP 

» Reabilitação da Antiga Estação CP 

» Qualificação dos Montes de Azurva (fase I) 

» Reabilitação e ampliação da EB da Quintã do Loureiro 

» Reabilitação e ampliação da EB da Povoa do Paço 

» Reabilitação e ampliação da EB de Azurva 

» Reabilitação do Teatro Aveirense 

» Requalificação da Rua da Pêga 

» Loteamento na Avenida Fausto Ferreira 

» Reabilitação da Igreja das Carmelitas 

» Requalificação da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca 

» Requalificação da Rua Capitão Lebre (entre a Rotunda do Botafogo e o Centro de Verdemilho) 

» Construção do novo arruamento de ligação entre a Rua Castro Matoso e a Rua São Sebastião 

» Qualificação do Largo da Igreja de São Brás 

» Reabilitação da passagem hidráulica junto ao Pavilhão do Bonsucesso 

» Alargamento do tabuleiro sobre a Linha do Norte (contrapartida licenciamento Glicínias) 
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Apresentam-se de seguida as principais obras a terminar nos primeiros 3 meses de 2021: 

 

» Requalificação da Rua João Casal 

» Parque Aventura / Fonte do Meio em Esgueira 

» Construção da ciclovia de ligação da Frente Ria à Praia de São Jacinto 

» Parque de Estacionamento a nascente da Estação CP 

» Reabilitação da Antiga Estação CP 

» Qualificação dos Montes de Azurva (fase I) 

» Requalificação da Rua da Pêga 

» Reabilitação da passagem hidráulica junto ao Pavilhão do Bonsucesso 

» Construção da nova Rotunda junto ao Solar das Estátuas 

 

 

 

Apresentam-se de seguida as principais obras a iniciar nos primeiros 6 meses de 2021: 

» Requalificação do Centro Histórico de Esgueira 

» Construção da nova rotunda e acesso junto ao Túnel de Esgueira 

» Construção do Ecocentro Municipal 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro de Eirol 

» Reabilitação da Capela da Patela 

» Requalificação do estacionamento junto ao Cemitério Sul 

» Substituição de fibrocimento nas coberturas das Escolas EB de Aradas, Castro Matoso, Eixo, Rio Novo do 

Príncipe, Dr. Jaime Magalhães Lima e Aires Barbosa 

» Qualificação urbanística das Rotundas da Avenida Europa 

» Repavimentações na Freguesia de Aradas 

» Repavimentações na Freguesia de Esgueira 

» Repavimentações na Freguesia de Santa Joana 

» Repavimentações na Freguesia de Requeixo, Sra. de Fátima e Nariz 

» Requalificação do Largo do Rossio e Rotunda das Pontes 

» Requalificação da Rua Vale Caseiro 

 

Obras a terminar nos 3 primeiros meses de 2021 

 

Obras a iniciar nos 6 primeiros meses de 2021 
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» Reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado 

» Requalificação da Estrada de São Bernardo (entre Avenida Europa e rotunda Dr. Ernesto Paiva) 

» Construção da rede de carregamento elétrico para os Moliceiros nos Canais Urbanos 

» Requalificação de Habitação Social no Bairro de Santiago 

» Requalificação dos trapiches do Canal de S. Roque 

» Substituição da rede de água e cozinhas no Bairro de Santiago 

» Requalificação da Rua Guilherme Gomes Fernandes 

» Repavimentação da Rua de Águeda 

» Instalação das novas Docas para a nova BUGA 

» Demolições de construções devolutas propriedade da CMA 

» Ferryboat Elétrico (e estrutura de carregamento) 

 

 
 

Apresentam-se de seguida os principais concursos de empreitadas já lançados e em preparação para lançamento 

nos primeiros 6 meses de 2021: 

 

» Requalificação da Rua Dr. Mário Sacramento 

» Requalificação da Piscina IPDJ (Galitos) 

» Reabilitação do Pavilhão IPDJ (Alavarium) 

» Repavimentações na Freguesia de Oliveirinha 

» Repavimentações ma Freguesia de Eixo e Eirol 

» Substituição de alcatifas em apartamentos do Bairro de Santiago 

» Intervenção nos painéis Vasco Branco no Túnel de Esgueira 

» Requalificação dos Jardins e Pracetas do Bairro de Santiago 

» Qualificação da Avenida da Universidade 

» Conceção, construção e concessão do complexo crematório e casas mortuárias de Aveiro 

» Monumento UA para a Rotunda do ISCA-UA (parceria CMA / UA) 

» Requalificação da EB do Solposto 

» Requalificação da EB dos Areais 

» Requalificação urbana nos Montes de Azurva (fase II) 

» Pinturas dos muros dos canais urbanos 

» Parque Canino Canal de S. Roque (projeto Viva a Cidade) 

» Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Aveiro (CI Região de Aveiro) 

 

Concursos de empreitada em curso e em preparação 
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Numa lógica concretização de investimento contínuo e sustentável, procurando alcançar o maior grau de 

maturidade dos processos com o objetivo de conseguir compartimentação financeira pelos Fundos Comunitários, 

apresentam-se de seguida os principais projetos em curso: 

 

» Requalificação da Avenida 25 de Abril 

» Requalificação da Praceta Infante D. Henrique 

» Requalificação do Bairro da Beira Mar 

» Arranjo Urbanístico na Ilha do Canastro (acesso aos prédios) 

» Requalificação urbana da envolvente à EB 2,3 de Cacia 

» Museu da Terra em Requeixo 

» Reabilitação de Habitação Social no Bairro de Eixo 

» Reabilitação da Rua António Marcelino 

» Repavimentações na Freguesia de Cacia 

» Qualificação do Canal de S. Roque 

» Requalificação da Ligação entre a Rotunda das Pirâmides e a Eclusa 

» Qualificação das comportas do Canal de S. Roque 

» Requalificação e alteração da Marinha da Troncalhada 

» Nova Ponte no Canal das Pirâmides junto à Eclusa 

» Reabilitação do Mercado de Santiago 

» Requalificação da Rua Cabo Luís e Rua e Travessa do Sol em Esgueira 

» Requalificação da EB das Barrocas 

» Requalificação da EB do Bonsucesso 

» Nova EB de Eixo 

» Nova EB de Requeixo, Sra. de Fátima e Nariz 

» Requalificação da EB Aires Barbosa 

» Pavilhão Oficina Municipal 

» Reabilitação e adaptação dos cais do Ferryboat 

» Nova Rotunda nas Barrocas e requalificação da Rua Sr. dos Milagres 

 

Principais Projetos em desenvolvimento 
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» Nova Área de Acolhimento Empresarial – Taboeira 

» Reabilitação do Centro Educativo de Santiago 

» Qualificação do estacionamento envolvente ao Pavilhão do Galitos 

» Monumento à Muralha de Aveiro 

» Qualificação do Adro da Sé de Aveiro 

» Reabilitação do Centro Cívico de Aradas 

» Requalificação da Rua da República 

» Requalificação da Rua de Sá 

» Requalificação da Rua 1.º de Maio 

» Reabilitação do Museu de Aveiro / Museu Santa Joana 

» Reforço e qualificação dos terraços envolventes ao edifício Atlas 

» Auditoria e avaliação estrutural do Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte 

» Auditoria e avaliação estrutural da Ponte Pau 

» Qualificação e Capacitação do Centro de Congressos de Aveiro 

» Parque infantil a construir no local da antiga Sede do Clube de Ténis de Aveiro 

» Capela Mortuária de Oliveirinha 

» Capela Mortuária de São Jacinto 

» Centro de Criação Artística (Bienal de Cerâmica) 

» Qualificação e Ampliação do Parque de Feiras de Aveiro 

» Reabilitação do edifício Morgados da Pedricosa 

» Via panorâmica 

» Estudo para estacionamento no Largo Maia Magalhães 

» Novo acesso a Esgueira através da EN 109 

» Zona desportiva de São Jacinto 

» Edifício balneário da Piscina de Cacia e Mercado de Cacia 

» Ciclovia de ligação entre São Jacinto e a Murtosa 

» Qualificação do Mercado Manuel Firmino 

» Novo arruamento de acesso entre a Bosch e a Rua da Junqueira 
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Resultado do trabalho de reestruturação financeira da Câmara Municipal, da reorganização interna e capacitação 

dos Serviços, com aquisição de viaturas, maquinaria, materiais de construção e equipamentos de proteção individual, foi 

possível desenvolver um conjunto de intervenções de vária tipologia por Administração Direta, com um espaço especial 

para a repavimentação de arruamentos (aproximadamente 150, com recurso a 21.000 toneladas de betuminoso). 

Esta é uma opção política que continuaremos a executar durante os próximos meses dando mais e melhor conforto 

e segurança a todos quantos vivem e se deslocam no Município de Aveiro. 

De todo o investimento realizado damos aqui nota de destaque à aquisição de máquinas ligeiras, máquinas e 

viaturas especiais, viaturas pesadas e ligeiras de serviço da CMA, com um acumulado de 2014 a 2020 de cerca de dois 

milhões de euros, assim como ao relevante bom trabalho desenvolvido pela equipa da Divisão de Serviços Urbanos e 

Gestão de Equipamentos. 

 

Apresentam-se de seguida as principais aquisições: 

» Trinta e três viaturas ligeiras de passageiros 

» Treze viaturas ligeiras de mercadorias 

» Um Camião Trator e um reboque porta máquinas 

» Duas Viaturas pesadas de mercadorias 

» Uma Retroescavadora 

» Um Cilindro compactador de Solos 

» Uma Pavimentadora 

» Um Cilindro de Asfalto 

» Uma Mini Pá Carregadora 

» Dois Tratores Agrícolas 

» Seis Reboques de Inertes e Agrícola 

» Dois Limpa Bermas 

» Uma Cisterna de Água 

» Setenta e duas máquinas de pequeno porte (cortas relva, roçadores, motosserras, corta sebes) 

 

 

 

 

 

Obras municipais realizadas por Administração Direta 
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Apostando num trabalho de parceria com todas as Juntas de Freguesia do Município de Aveiro, a Câmara 

Municipal vem executando Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências contribuindo para a boa 

prestação do serviço público ao Cidadão, prevendo-se a transferência, no presente ano 2021, de 2,1 milhões de euros. 

Para as áreas contempladas, vão ser investidos 903.600€ em limpeza das vias e espaços públicos; sargetas e 

sumidouros; jardins e espaços verdes. Relativamente a pequenas reparações/construção de passeios; manutenção de 

parques infantis; polidesportivos; fontes, fontanários e tanques; manutenção e colocação de toponímia; limpeza do areal 

de São Jacinto; gestão de sanitários públicos e qualificação de caminhos rurais, serão entregues verbas no valor de 

395.950€. 

 

Acrescem a estes valores disponibilizados, um investimento 800.100€ em diversas operações definidas, das quais 

destacamos: 

» Parque Intergeracional da Quinta do Canha, em Aradas 

» Armazém da Junta de Freguesia de Aradas (em continuidade da cooperação de 2020) 

» Requalificação da Casa Conselheiro Nunes da Silva, Cacia (em continuidade da cooperação de 2017 a 2020); 

» Lavadouro da Alagoela, em Eixo 

» Edifício Sede da Junta de Freguesia de Eixo e Eirol 

» Minicampos de basquetebol junto ao Clube do Povo de Esgueira 

» Construção da Capela Mortuária de Esgueira (em continuidade da cooperação de 2019 e 2020) 

» Parque Infantil de Taboeira 

» Armazém da Junta de Freguesia da Glória e Vera Cruz 

» Construção dos sanitários do Cemitério Central de Aveiro 

» Construção do ossário do Cemitério Sul de Aveiro 

» Construção do columbário do Cemitério Sul de Aveiro 

» Construção do Armazém da Junta de Freguesia de Oliveirinha 

 

Obras realizadas por contrato interadminstrativo com as Juntas de Freguesia 



13  

» Parque Infantil das Quintãs (em continuidade da cooperação de 2020) 

» Requalificação do parque de merendas da Granja de Cima - Moinhos 

» Construção de parque de estacionamento junto ao cemitério do Viso, Mamodeiro (em 

continuidade da cooperação de 2020) 

» Construção dos balneários do Polidesportivo do Carregal 

» Armazém da Junta de Freguesia de Santa Joana (em continuidade da cooperação de 

2019 e 2020) 

» Parque de merendas e lazer de São Romão, em Santa Joana 

» Instalação de proteções de segurança e vedação dos Parques Infantis da Azenha e de 

Santa Joana 

» Qualificação do espaço verdade da Rua dos Canhas do Marco, em São Bernardo 

» Construção do Parque Infantil da Quinta da Urbe, em São Bernardo 

» Qualificação dos caminhos interiores e infraestruturas de águas pluviais do Cemitério de 

São Bernardo 

» Execução do Parque da Quinta do Peixinho, em São Bernardo (em continuidade da 

cooperação de 2019 e 2020) 

» Circuito de Manutenção de São Jacinto (em continuidade da cooperação de 2020) 

 

Das obras concluídas importa relevar a aposta no Desporto, com a requalificação dos 

Polidesportivos por todo o Município integrados na Delegação de Competências, com colocação 

de novos pisos de relva sintética, requalificação da iluminação e espaço envolvente, incentivando 

a prática desportiva mas também o espirito comunitário e de fortalecimento de redes sociais: 

 

» Polidesportivo de São Jacinto 

» Polidesportivo de Vilar 

» Polidesportivo do Bairro de Santiago 

» Polidesportivo em São Bernardo 

» Polidesportivo da Quintã do Loureiro 

» Parque da Balsa 

» Polidesportivo na Quinta da Bela Vista 

» Polidesportivo no Caião 

» Polidesportivo em Azenha de Baixo 

» Polidesportivo em Nariz 

» Polidesportivo em Mamodeiro 
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Com este Relatório de Ponto de Situação das Obras Municipais fica evidente que o ano 

de 2021 será para prossecução do caminho percorrido até ao momento, reiterando o máximo 

empenho e determinação em todas as frentes, desenvolvendo muitas operações por todo o 

Município e de múltiplas tipologias, lutando pela conquista de mais Fundos Comunitários do 

Portugal 2020, do Plano de Recuperação e Resiliência e do novo Quadro Financeiro Plurianual 

2021/2027, alavancando de forma relevante a capacidade da receita corrente da CMA. 

As obras e investimentos vão continuar a ser realizados com equilíbrio na sua gestão 

financeira, no cumprimento de todas as obrigações assumidas, prestando serviços públicos de 

qualidade e cumprindo os compromissos assumidos com os Cidadãos. 

 
 
 
 
 
 
            Aveiro, 19 de fevereiro de 2021. 
 

 

Nota Final 


