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I – CONCLUÍDA OBRA DE REABILITAÇÃO  

DA ESTRADA DE SÃO BERNARDO 

Com um investimento de 235.393,75€ realizado pela Câmara Municipal de Aveiro, está 

concluída a obra de reabilitação da Estrada de São Bernardo. 

Foram realizados os trabalhos de pavimentação, colocação de sinalização vertical e 

horizontal, infraestruturas de gás natural (em falta na Rua Cega), qualificação de passeios e 

também a pavimentação e construção de infraestruturas de águas pluviais na rua da Dória. 

Com esta obra a CMA melhorou as condições rodoviárias e também as condições de 

segurança e bem-estar para os moradores e as muitas crianças que aqui circulam, tendo em 

conta os estabelecimentos de ensino e recintos desportivos circundantes 

Este investimento esteve a cargo da empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A.. 

[fotografias em anexo] 

 

II – QUALIFICAÇÃO DA RUA D. EVANGELISTA DE LIMA 

VIDAL 

Está em curso a beneficiação da Rua D. Evangelista de Lima Vidal, em Santa Joana, a 

cargo da empresa Rosas Construtores S.A., pelo valor de 192.753,22€ (e que inclui ainda a Rua 

da Ribeira, na Póvoa do Paço). 

O projeto prevê a construção da rede de águas pluviais, seguindo-se a pavimentação e 

execução de passeios, entre outros arranjos urbanísticos que se verifiquem necessários. 

A via necessitava de uma intervenção urgente face ao seu estado atual, com 

deterioração visível do piso e consequente falta de segurança na circulação viária. 



III – COMEÇOU A INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS DE 

PUBLICIDADE E ABRIGOS DE PASSAGEIROS 

Teve início na manhã desta segunda-feira, dia 11 de novembro, a instalação de novas 

estruturas de publicidade e abrigos de passageiros, no âmbito da adjudicação por parte da 

Câmara Municipal de Aveiro (CMA), por lotes, da Concessão do Direito de Ocupação de Espaço 

Público para Instalação e Exploração de Publicidade, para um período de 15 anos. 

O lote 1 referente a abrigos, mupis e mupis digitais foi adjudicado à empresa JCDecaux 

Portugal, Mobiliário Urbano e Publicidade Lda., pelo valor anual de 141.000€ (+IVA), para um 

período de 15 anos.  

O lote 2 direcionado a minis e outdoors foi adjudicado à empresa Alargâmbito, 

Publicidade Exterior, unipessoal, Lda., com uma remuneração anual de 182.750€ (+IVA), para 

um período de 15 anos. 

A situação da exploração de publicidade comercial por empresas no Município de Aveiro 

encontrava-se por regularizar, sendo o processo gerido desde 2010 com sucessivos despachos 

(e não através da realização de um procedimento concursal). 

O valor do contrato a celebrar contém, além do pagamento da contrapartida financeira 

anual à CMA, o investimento pelo concessionário na aquisição e instalação de novo mobiliário 

urbano (abrigos de passageiros, mupis e mupis digitais), assim como na sua gestão e 

manutenção, com a contrapartida da exploração da publicidade comercial nesse mobiliário 

urbano, em regime de exclusividade. 

Neste processo de renovação do espaço público e para a instalação destas estruturas 

irão ocorrer alguns condicionamentos de trânsito em vários pontos do Município, para os quais 

pedimos a melhor colaboração e compreensão de todos os cidadãos. 

 

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

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


