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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 171 de 10 de setembro de 2021 

 

I – E-REDES JÁ INSTALOU 7665 NOVAS LUMINÁRIAS LED 

EM AVEIRO 

- 39% do território municipal abrangido - 

Dando continuidade ao seu programa de substituição de luminárias de vapor de mercúrio 

e sódio, em fim de vida útil, a E-Redes (antiga EDP Distribuição) instalou durante o corrente ano 

e até ao momento mais 2000 luminárias LED no Município de Aveiro. 

O recurso à tecnologia LED assenta na sua maior eficiência energética, durabilidade dos 

equipamentos e, não menos importante, em razões de sustentabilidade ambiental. 

Com a instalação destas luminárias, o Município atingiu os 39% de luminárias LED, COM 

7665 novas luzes instaladas. Deste número, 1500 LED foram instalados em 2019, 1710 instalados 

em 2020 e 2000 lâmpadas LED instaladas no presente ano de 2021. As restantes 2455 LED foram 

colocadas nos anos anteriores a 2019. Este aumento de LED significa de forma direta uma 

redução de consumos e consequente diminuição da fatura de energia. 

Esta campanha da E-Redes, feita no âmbito do contrato de concessão com a CMA e em 

articulação de gestão E-Redes/CMA é mais um contributo significativo para o reforço da qualidade 

da iluminação pública e da qualidade de vida das populações. 

 

II – INVESTIMENTO NA PINTURA DOS CANAIS URBANOS 

No âmbito do contínuo cuidado e gestão da manutenção dos canais da Ria de Aveiro no 

centro da Cidade, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) adjudicou a pintura dos muros dos Canais 

urbanos, à empresa Framegas & Santos Lda., num investimento de 118.625,55€ e com um prazo 

de execução de quatro meses. A decisão foi tomada por despacho do Presidente, Ribau Esteves. 



A decisão da CMA em avançar com esta obra de qualificação, tem como objetivo 

fundamental a preservação e manutenção do enquadramento urbano e paisagístico dos muros, 

elemento muito importante na gestão do caudal da Ria de Aveiro no centro da Cidade. 

 

III – ARTES NO CANAL REGRESSA SÁBADO 

“Artes no Canal - Mercado de Fusão” regressa no próximo dia 11 de setembro, sábado, 

das 9h30 às 18h30 do Cais do Côjo ao Cais da Fonte Nova. 

Trata-se de uma organização da Câmara Municipal em parceria com a Associação 

Comercial do Distrito de Aveiro – ACA e com A Barrica – Associação de Artesãos da Região de 

Aveiro. 

“Artes no Canal” é uma iniciativa de carácter cultural, económico e de promoção territorial 

que pretende fomentar a participação e envolvimento da população num evento de rua sustentado 

num cariz eminentemente cultural, que potencia o saber-fazer ao mesmo tempo que valoriza a 

tradição, a identidade, o património, a criatividade e a expressão artística, colaborando para a 

divulgação e promoção de artistas e artesãos. 

 

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

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


