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Nota de Imprensa N.º162, de 11 de outubro de 2019 

 

I – INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO JUNTO À ESTAÇÃO DA CP 

Teve início esta sexta-feira, dia 11 de outubro, a obra de construção do Parque de 

Estacionamento de apoio à intermodalidade, com capacidade para 275 veículos ligeiros, 

localizado a Nascente da Estação de Comboios da CP e junto ao Terminal Rodoviário de Aveiro, 

um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), no valor de 505.000€ (+ IVA), a executar 

pela empresa Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda. 

Tratando-se de uma obra muito importante e que dará aos utilizadores do novo Parque de 

Estacionamento gratuito as melhores condições de conforto, mobilidade e segurança, a CMA 

apela à boa compreensão e colaboração dos nossos concidadãos, dos utilizadores regulares desta 

zona e visitantes da Cidade de Aveiro. 

 

Um Parque de futuro 

Este Parque irá relacionar-se devidamente com a promoção da utilização de modos 

suaves de mobilidade, em estreita relação com a bicicleta e os eixos cicláveis próximos, razão 

pela qual, para além da plataforma do estacionamento, prevê-se a continuidade da ciclovia em 

toda a Rua Artur de Almeida Eça e a criação de uma “alameda pedonal” central que também 

servirá para dar seguimento para a zona verde que será construída a nascente integrada na 

expansão urbanística prevista para o local. Será ainda criada uma área específica para apoio às 

autocaravanas.  

Nas proximidades deste Parque de Estacionamento será instalada uma Estação BUGA. 

O Parque tem uma área específica para autocaravanas e uma estrutura arbórea 

distribuída por toda a sua área. 



 

A execução deste Parque de Estacionamento é uma importante obra de qualificação e 

estruturação urbana da Cidade, dando mais um contributo para a estruturação do Centro 

Coordenador de Transportes da Cidade e do Município de Aveiro, que teve com o Terminal 

Rodoviário de Aveiro, inaugurado em maio de 2018, o seu anterior contributo. 

 

II – HASTAS PÚBLICAS PARA CIRCUITOS TURÍSTICOS NA 

PRÓXIMA SEMANA 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem agendado para a próxima semana duas hastas 

públicas, relativas a circuitos de transporte turístico na Cidade e nos Canais Urbanos da Ria de 

Aveiro. 

 

Circuitos turísticos na Cidade 

Dentro da linha contínua de valorização do território o procedimento por hasta pública, por 

licitação verbal, para atribuição do direito de uso privativo do domínio público para exploração de 

circuitos turísticos para transportes de índole e fruição turística, no Município de Aveiro, acontece 

na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, pelas 14h30, no Pequeno Auditório do Centro de 

Congressos de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, em Aveiro. 

Iniciada a publicitação no passado dia 04 de outubro, a CMA procedeu esta quarta-feira, 

dia 09 de outubro, a uma retificação nas condições do procedimento, deixando de ser obrigatória 

a propriedade dos transportes antes da hasta pública. A retificação pode ser consultada no site da 

autarquia. 

Podem concorrer todos os interessados, pessoas individuais ou coletivas, desde que 

apresentem previamente os documentos necessários no Gabinete de Atendimento Integrado 

(GAI), no Centro de Congressos de Aveiro ou através do endereço de correio eletrónico geral@cm-

aveiro.pt, até às 16h30 de quarta-feira, dia 16 de outubro. 

 

Cais de atracação nos Canais Urbanos 

O procedimento por hasta pública, em regime de licitação verbal, para atribuição do direito 

de uso privativo de 10 cais de atracação nos canais urbanos da Ria de Aveiro, para o exercício da 

atividade marítimo-turística, está marcado para quinta-feira, dia 17 de outubro, pelas 09h30, no 

Pequeno Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, em Aveiro. 



Podem concorrer todos os interessados, pessoas individuais ou coletivas, desde que 

apresentem previamente os documentos necessários no Gabinete de Atendimento Integrado 

(GAI), no Centro de Congressos de Aveiro ou através do endereço de correio eletrónico geral@cm-

aveiro.pt, até às 16h30 de terça-feira, dia 15 de outubro. 

 

Todos os documentos estão disponíveis para consulta em: www.cm-aveiro.pt/servicos/ 

municipe/concursos-publicos-hasta-publica . 

 

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

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


