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I – Rotunda Junqueira | início dos trabalhos   

Na próxima semana terão início os trabalhos preparatórios (com implementação da 

sinalização) da empreitada para construção da Rotunda da Junqueira (em Cacia), mais um 

investimento da Câmara Municipal de Aveiro na melhoria das infraestruturas rodoviárias, 

representando um investimento de 179.731,34€ (acrescidos de IVA) a realizar pela empresa 

Carlos Pinho, Lda. A finalização da obra perspetiva-se que ocorra no final do primeiro semestre 

2017. 

O cruzamento da Junqueira (também conhecido por cruzamento da Renault), está 

regulado semaforicamente e tem uma configuração circular, assemelhando-se a uma rotunda 

intercetada por um dos seus acessos, solução que impõe forte acumulação de tráfego nas suas 

vias de acesso. 

Neste sentido o projeto que vai ser executado em obra, substitui a regulação 

semaforizada pela construção de uma rotunda ligeiramente descentrada do eixo principal, que 

ocupa o espaço configurado pelo acesso circular atual.  

O projeto tem ainda como propósito de melhorar as condições de segurança para os 

outros modos de transporte, razão pela qual, faz parte integrante do mesmo uma componente de 

passeios, pista para ciclistas, iluminação pública, sinalização vertical e horizontal, para além de 

infraestruturas de águas pluviais, arranjo paisagístico da ilha central, reforço da rede de 

distribuição de energia e infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas. 

 

 



 

II – Águas Pluviais | nova empreitada – início dos trabalhos   

Na próxima segunda-feira terá início a empreitada para execução da rede de drenagem 

de águas pluviais, intervindo em onze arruamentos do Município de Aveiro, num investimento de 

195.000€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de quatro meses, a executar pela 

empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens Lda.  

A CMA tem vindo a realizar um trabalho exaustivo de levantamento e cadastro das 

necessidades de investimento ao nível da rede de drenagem de águas pluviais, e execução de 

projetos, tendo em 2015 desenvolvido uma empreitada específica de rede de águas pluviais 

(com um investimento de aproximadamente 60.000€), complementado com um conjunto de 

pequenas intervenções de limpeza, manutenção e otimização da rede, recorrendo aos meios 

técnicos próprios. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

rodoviárias existentes. 

Os trabalhos terão início da Rua do Samoucal em Sarrazola. 

Apresenta-se de seguida a listagem dos arruamentos a intervir: Rua do Solposto, em 

Santa Joana; Rua Direita nas Quintãs; Rua Central e Travessa das Pombas, Mataduços; Rua 

Direita, Póvoa do Valado; Rua S. João de Deus, Esgueira; Rua do Samoucal, Sarrazola; Rua da 

Cruz e Rua da Cancela, Sarrazola; Rua Direita, Carregal; Avenida da Universidade/Rua de Ovar; 

Glória; Rua de acesso ao CMIA; Rua da Cancelada, Requeixo.  

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


