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I – REABILITAÇÃO DA USF DE OLIVEIRINHA 

Na linha da reiterada aposta da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de prioridade à área 

da Saúde, teve início obra de reabilitação da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Oliveirinha, 

representando um novo investimento de 158.483,84€ (+ IVA), a cargo da empresa F.G. Silva Lda.. 

A presente intervenção tem como objetivo melhorar muito as atuais instalações, 

adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando as 

condições térmicas e de ventilação do edifício assim como a funcionalidade de alguns dos 

compartimentos existentes. 

Depois do investimento de 300.000€ na recuperação das USF de São Jacinto (110.000€) 

e de Aradas (190.000€), a CMA avança com a recuperação de outras duas Unidades de Saúde: 

a referida USF de Oliveirinha e a USF de Eixo (em fase de concurso público, pelo valor base de 

360.729,222€ acrescido de IVA), significando um investimento global de cerca de 800.000€, para 

dar a devida qualidade e conforto aos profissionais de saúde e aos munícipes, utentes nestas 

localidades. 

Todas as intervenções são cofinanciadas pelo Centro 2020 no âmbito do Pacto de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

 

II – REABILITAÇÃO DA RUA DO FREIXO, EM VERBA 

Está já em curso a empreitada de reabilitação da Rua do Freixo, em Verba, uma 

intervenção a cargo da empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor de 

94.850€ (+ IVA).  



A reabilitação acontece no âmbito de um acordo entre a Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) e a Ria Blades S.A., através do qual a empresa doou o projeto de execução da obra e 

assumiu as respetivas despesas, na parte proporcional dos danos causados com a circulação de 

veículos pesados na rodovia, no valor de 50.400€. 

A intervenção incide principalmente na repavimentação da atual via e construção de novas 

infraestruturas de águas pluviais, sendo ainda efetuado o tratamento de sinalização horizontal e 

vertical. 

Um investimento além da reposição do antigo estado da rua, sendo esta uma opção 

política conhecida da CMA, de valorização dos arruamentos municipais, trazendo mais segurança 

e conforto para condutores e peões, e com capacidade de se manterem por várias gerações. 

 

III – ROTUNDA DO ISCA-UA | Redutores de velocidade 

Estão curso os trabalhos de aplicação de lombas redutoras de velocidade no ramo de 

acesso ao Campus da Universidade de Aveiro, contribuindo para a redução de velocidade 

praticada, relevando a condição de acesso local que este novo arruamento assume. 

Na Avenida da Universidade e também com o objetivo de reduzir a velocidade atualmente 

praticada no referido arruamento e alertando para a aproximação da nova rotunda junto ao ISCA-

UA, serão pintadas bandas cromáticas reforçando também por esta via a segurança das travessias 

de peões e ciclistas no local. 

 

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

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


