“REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA 25 DE ABRIL”
14 de abril de 2022
Caro (a) Munícipe,
Nos próximos dias terá início a obra de requalificação urbana da Avenida 25 de abril, um
novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro no valor aproximado de 1,4 milhões de euros,
que será executado pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda com um
prazo previsto de 540 dias.
A obra tem como objetivo primordial a valorização do espaço público e do património
histórico do local, com nota relevante para a promoção dos modos suaves de mobilidade, com a
criação de uma ciclovia dedicada e qualificação dos passeios existentes .
O projeto prevê também a qualificação das zonas de acesso às duas Escolas (Mário
Sacramento e José Estevão) e a construção de novos espaços de estadia por forma a aumentar
atratividade da zona, captando novas dinâmicas na utilização do espaço público.
No que respeita ao parque arbóreo, a Câmara Municipal desenvolveu em 2021 um
trabalho de avaliação, monitorização e intervenção nas árvores após a realização de um
Relatório e Avaliação pela empresa Tree Plus em estreita ligação com a Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD), tendo concluído que, na sua maioria, as árvores ali existentes
“apresentam uma condição débil devido à sua má adaptação ao local, mas sobretudo pela idade
avançada, espaço exíguo para as raízes e cortes de pernadas em atarraques ”.
Cientes da importância que tem o Parque Arbóreo da Avenida 25 de Abril no
desempenho de um papel ecológico e ambiental relevante para a zona, a CMA vai prosseguir
com a renovação gradual do património arbóreo.
A obra será organizada por fases procurando compatibilizar ao máximo a execução dos
trabalhos com a vida da Avenida, sendo o primeiro troço a entrar em obra o assinalado na
imagem anexo com o número 1.1, desenvolvendo-se os trabalhos com a seguinte ordem: Zona
2.1; Zona 1.2; Zona 2.2; Zona 3.1; Zona 4.1; Zona 3.2 e Zona 4.2.
Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente
planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas

rodoviárias existentes e a qualificação do espaço público, gerindo bem a opção de cumprirmos
os compromissos que assumimos.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
José Ribau Esteves

