
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 16, de 03 de fevereiro de 2016 

 

Reunião de Câmara – 03 de fevereiro de 2016 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião 

Extraordinária do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), realizada hoje, quarta-feira 

dia 03 de fevereiro de 2016. 

 

1. Adjudicação do Concurso Público de Concessão dos Serviços Públicos de Transporte 

Rodoviário de Passageiros e do Serviço Público de Transporte Fluvial de Passageiros 

e Viaturas e do Centro Coordenador de Transportes de Aveiro  
 

No seguimento da deliberação de 30OUT15 de abertura de um novo concurso público 

internacional de “concessão dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros e do 

serviço público de transporte fluvial de passageiros e viaturas e do centro coordenador de 

transportes de Aveiro”, o Executivo Municipal deliberou adjudicar a referida concessão à 

empresa ETAC – Empresa de Transportes António Cunha, SA, pelo valor global de 

15.852.702,00 € (acrescidos de IVA) e um prazo máximo de concessão de 20 anos (15 

prorrogável por mais 5 anos). 

Com esta decisão conclui-se mais uma importante etapa da reforma estrutural da 

Câmara Municipal de Aveiro, de elevada importância política e de gestão, com ganhos de 

qualidade e diversificação do serviço prestado aos Cidadãos, com horários mais adequados à 

procura, uma frota modernizada, uma comunicação mais eficiente. 

Importa também realçar o ganho financeiro direto para o Município de Aveiro com esta 

adjudicação, que fazendo a comparação com a situação vigente na MoveAveiro na última 



década, se vai cifrar em cerca de 1,2 milhões de euros anuais, o que nos 15 anos da concessão 

assume o relevante valor de 18 milhões de euros. 

A esses ganhos, acresce o pagamento pelo concessionário no ato de formalização do 

contrato de 201.000€, bem como a obra de reabilitação da atual sede da empresa MoveAveiro 

capacitando o espaço para o funcionamento do “Centro Coordenador de Transportes”, com um 

investimento de cerca de 500.000€, sendo este um importante instrumento de gestão dos 

transportes rodoviários da Cidade, do Município e da Região de Aveiro.   

O processo segue agora para a formalização do respetivo contrato e para visto do 

Tribunal de Contas. 

 

 

2. Rua Eng.º Von Haff – estudo de alinhamentos e aquisição de imóvel 
 

Considerando que a edificação existente no gaveto da Rua Eng.º Von Haff e da Rua do 

Carmo provoca um estrangulamento na rua Eng.º Von Haff (junto ao cruzamento com a Rua do 

Carmo), comprometendo as condições de segurança de circulação automóvel e pedonal, bem 

como a oportunidade criada de aquisição e demolição da edificação que provoca o referido 

estrangulamento, potenciando a melhoria das condições de segurança para circulação 

automóvel e pedonal, o Executivo Municipal deliberou aprovar a aquisição e demolição do 

edifício, pelo valor de 110.000€. 

O Executivo Municipal deliberou também aprovar o estudo de alinhamentos para o local, 

regularizando o perfil do arruamento, garantindo continuidade e largura adequada para os 

passeios, aumentando a oferta de estacionamento automóvel e conferindo uma melhoria 

relevante da qualidade urbana num espaço central da Cidade de Aveiro. 

O projeto de execução do referido arranjo urbanístico está já em desenvolvimento, 

sendo que a execução da obra vai ocorrer durante o presente ano 2016. 

 

3. Caducidade de Alvará de Loteamento  
 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a declaração de caducidade do alvará de 

loteamento emitido em nome de Nova Toscada – Propriedades Lda., localizado na Rua de 

Manuel Rodrigues Abreu, em Eirol, assumindo a Câmara Municipal de Aveiro, através das 

cauções existentes, a conclusão das obras de urbanização, estimando-se um investimento de 

aproximadamente 8.000€, conferindo ao local a devida qualidade urbana e segurança dos 

peões.  



 

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

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


