
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

 

I – AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE VERDEMILHO

A Câmara Municipal de Aveiro através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves, 

decidiu adjudicar a empreitada de ampliação 

pelo valor de 466.233,32€ (+IVA) 

O projeto prevê a construção de uma nova área de portaria, servindo a escola e o 

jardim-de-infância, a construção de duas novas salas de aula, quartos de banho, cobertura da 

zona de recreio interior, construção de infraestruturas de apoio e ligação aos edi

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho conhecerá melhorias nas infraestruturas 

de águas pluviais e a criação de dois espaços exteriores

parque infantil, assim como de uma nova vedação de todo o Cent

O processo segue agora para 

Contas, para depois destes dois passos, se dar início à obra

 

II – OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS 

A Câmara Municipal de Aveiro 

habitações sociais na Cova do Ouro, 

adjudicadas através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves.

A política social de habitação da C

principais objetivos a promoção do acesso à habitação pelas famílias mais carenciadas, tendo 

vindo a desenvolver um trabalho técnico de caracterização e levantamento das necessidades de 
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Nota de Imprensa N.º 22, de 06 de fevereiro de 2019 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE VERDEMILHO

A Câmara Municipal de Aveiro através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves, 

adjudicar a empreitada de ampliação e qualificação do Centro Educativo de Verdemil

€ (+IVA) à empresa PEMI – Construção e Engenharia, Lda. .

O projeto prevê a construção de uma nova área de portaria, servindo a escola e o 

infância, a construção de duas novas salas de aula, quartos de banho, cobertura da 

zona de recreio interior, construção de infraestruturas de apoio e ligação aos edi

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho conhecerá melhorias nas infraestruturas 

de águas pluviais e a criação de dois espaços exteriores, compostos pelo campo de jogos e 

parque infantil, assim como de uma nova vedação de todo o Centro Escolar. 

O processo segue agora para ratificação do Executivo Municipal e visto do Tribunal de 

ontas, para depois destes dois passos, se dar início à obra. 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS 

NA COVA DO OURO 

Câmara Municipal de Aveiro vai avançar com as obras de recuperação de 

habitações sociais na Cova do Ouro, à empresa Xavieres Lda., pelo preço de 91.888,00

adjudicadas através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves. 

A política social de habitação da Câmara Municipal de Aveiro que tem como um dos 

principais objetivos a promoção do acesso à habitação pelas famílias mais carenciadas, tendo 

vindo a desenvolver um trabalho técnico de caracterização e levantamento das necessidades de 
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AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE VERDEMILHO 

A Câmara Municipal de Aveiro através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves, 

do Centro Educativo de Verdemilho, 

Construção e Engenharia, Lda. . 

O projeto prevê a construção de uma nova área de portaria, servindo a escola e o 

infância, a construção de duas novas salas de aula, quartos de banho, cobertura da 

zona de recreio interior, construção de infraestruturas de apoio e ligação aos edifícios existentes.  

Além disso o Centro Educativo de Verdemilho conhecerá melhorias nas infraestruturas 

, compostos pelo campo de jogos e 

do Executivo Municipal e visto do Tribunal de 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS 

recuperação de quatro 

preço de 91.888,00€ (+IVA), 

que tem como um dos 

principais objetivos a promoção do acesso à habitação pelas famílias mais carenciadas, tendo 

vindo a desenvolver um trabalho técnico de caracterização e levantamento das necessidades de 



intervenção, fazendo o necessário planeamento do investimento com sustentabilidade financeira, 

que tem vindo a ser executado. 

Com prioridade absoluta à qualidade de vida das famílias aí residentes, verifica-se a 

necessidade de intervir profundamente em quatro habitações municipais, no bairro da Cova do 

Ouro. As habitações apresentam graves problemas no seu interior, consequência da falta de 

manutenção. 

 

III – CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO NO ACESSO AO ISCA E À 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

A Câmara Municipal de Aveiro dá a conhecer os condicionamentos de trânsito que 

ocorrem a partir de hoje, quarta-feira, dia 6 de fevereiro, no âmbito das obras de reformulação do 

cruzamento do ISCA-UA, na Avenida da Universidade, instalando uma rotunda. 

Desta forma, o acesso ao ISCA-UA e à Rua da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Aveiro estará cortado, no troço compreendido entre a Avenida da Universidade e 

a Rua Nova, com os desvios devidamente sinalizados nas rodovias de acesso ao local.  

A previsão inicial aponta para condicionamentos deste nível durante o próximo mês e 

meio. 

Esta nova Rotunda também se enquadra na reformulação viária desta zona, visando a 

melhoria da sustentabilidade rodoviária para os edifícios da ampliação do Hospital Infante D. 

Pedro, a construir nos terrenos ocupados pelo parque de estacionamento provisório e pelo 

Estádio Mário Duarte. 

[mapa em anexo] 

 

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

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

 


