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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º102, de 24 de junho de 2019 

 

I – REABILITAÇÃO DA RUA DIREITA DE VERBA 

Nos próximos dias terão início os trabalhos de reabilitação da Rua Direita de Verba, uma 

nova obra da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) na qualificação de arruamentos, representando 

um investimento de 433.700€ (+IVA) que será executado pela empresa Civibérica – Obras Civis, 

S.A.  

Esta obra de qualificação urbana integra a construção das infraestruturas de águas 

pluviais ao longo de todo o traçado, assim como a instalação da rede de gás natural numa 

extensão de 390 metros, além da repavimentação total do arruamento. 

A Rua Direita de Verba é um eixo viário de grande importância para esta zona do Município 

de Aveiro, dado que para além da área urbana que serve, liga as povoações de Nariz e Póvoa do 

Valado à zona Este dos Municípios de Vagos e Ílhavo, assim como à povoação da Palhaça no 

Município de Oliveira do Bairro. 

Trata-se por isso, de uma empreitada relevante para o desenvolvimento municipal ao nível 

socioeconómico e do bem-estar e segurança dos nossos concidadãos, expressando a opção da 

CMA de realizar investimentos e ações promotoras de qualidade de vida, em todo o Município. 

Prossegue assim o investimento devidamente planificado e com sustentabilidade 

financeira, visando a conservação das infraestruturas rodoviárias existentes, gerindo bem a opção 

de cumprirmos os compromissos que assumimos com os Cidadãos. 

 

II – REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS  

NO BAIRRO DE SANTIAGO 



- Novo projeto para reabilitação de dois blocos num 

investimento total estimado de 300 mil euros - 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) segue com a opção política de prioridade à Ação 

Social e com a recuperação dos Edifícios de Habitação Social, desta vez com a reabilitação dos 

blocos oito e 26 do Bairro de Santiago.  

Através de despacho do Presidente, José Ribau Esteves, a CMA decidiu avançar com a 

adjudicação da prestação de serviços para elaboração do projeto de execução da referida 

reabilitação, pelo valor de 8.000€ (+ IVA), à empresa Vítor Abrantes, Consultoria e Projectos de 

Engenharia, Lda.. 

Esta intervenção decorre da necessidade de recuperar habitações que se encontram em 

muito mau estado de conservação e habitabilidade, devolvendo-lhes segurança, sustentabilidade 

e conforto. 

Estima-se que a reabilitação global do edifício represente um investimento da CMA no 

valor de 300.000€ (+ IVA). 

 

III – REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

 NO CAIÃO 

Prossegue o investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) na recuperação de 

habitações sociais por todo o Município, isto depois de ter sido adjudicada uma nova empreitada 

de reabilitação das fachadas exteriores do edifício em que a CMA é proprietária de todos os 

apartamentos, pelo valor de 24.029,60€ (+ IVA), à empresa Ideias Solenes, Unipessoal, Lda.. 

A decisão, tomada através de despacho do Presidente da CMA, vai permitir 

principalmente, a recuperação de fissuras existentes, contribuindo para o aumento do conforto e 

condições térmicas do edifício e do bom ambiente urbano criado pelo seu restauro. 

 

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

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


