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Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 55, de 19 de março de 2021 

 

I – DIA MUNDIAL DA FLORESTA 
Sob o lema, “Plantar, proteger e preservar o Património Florestal”, a Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA) aderiu à iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

e plantou no Parque da Cidade de Aveiro um Carvalho enviado pelo ICNF a todos os Municípios 

da Região Centro, com o objetivo de sinalizar o Dia Mundial da Floresta que se celebra a 21 de 

março (fotografia em anexo). 

 

22 de março - 11h00 – EB 2,3 São Bernardo 

No sentido de assinalar este importante dia, a CMA vai promover uma ação aberta à 

Comunicação Social, na próxima segunda-feira, 22 de março, pelas 11h00, de plantação de 

novas árvores nos espaços verdes da Escola Básica 2,3 de São Bernardo, que contará com a 

presença do Presidente da CMA, Ribau Esteves. 

Apresentamos pois por esta via, o convite à participação de representante do vosso Órgão 

de Comunicação Social. 

 

II – ECOCENTRO MUNICIPAL ENTROU EM OBRA 
Como mais um importante contributo para continuarmos a crescer na qualidade da gestão 

ambiental do Município de Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) informa que teve início a 

construção do Ecocentro Municipal de Aveiro, na Área de Atividades Económicas Aveiro Norte – 

Zona Industrial de Taboeira, junto aos Serviços Urbanos da CMA e ao futuro Pólo do Canil 

Intermunicipal, num investimento de 553.524,34€, em execução pela empresa Arouconstrói, 

Engenharia e Construções, S.A.. 

O Ecocentro Municipal servirá para receber contentores de grandes dimensões, 

destinados a acolher, separadamente, materiais diversos, que serão posteriormente 



encaminhados para empresas de valorização e tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, tendo 

em vista a sua reciclagem. 

Está é uma obra que vai dar um relevante contributo ao nível da qualidade ambiental do 

Município, nomeadamente pelo contínuo crescimento da qualidade da gestão dos resíduos 

urbanos, nomeadamente no que respeita à recolha seletiva e à reciclagem, com a fundamental 

participação dos Cidadãos. 

[fotografia em anexo] 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


