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I – CM AVEIRO AVANÇA COM A “BUGA 2” 

- Sistema público de bicicletas integra a operação de 

qualificação da mobilidade e regeneração urbana do PEDUCA - 

O Executivo Municipal vai discutir e aprovar, na Reunião de Câmara marcada para a tarde 

de amanhã, sexta-feira, dia 28 de junho, a abertura do concurso público internacional para a 

criação do novo sistema público de bicicletas partilhas na Cidade de Aveiro – que agora 

denominamos de “BUGA 2”, pelo valor base de 600.000€ (+IVA). 

A empresa que ganhar a adjudicação do sistema vai garantir o fornecimento de novas 204 

bicicletas, a instalação de 20 estações com 308 docas / lugares para bicicletas, assim como o 

sistema integrado e inteligente de gestão dos veículos de mobilidade suave, sendo a sua utilização 

paga. 

Integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro / 

PEDUCA, a “BUGA 2” assume um papel muito importante, como parte do Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Aveiro (PMUSA), complementando as BUGAS existentes (que se vão 

manter em jeito de memorial ativo e de uso gratuito) e sendo parte do sistema que integra os 

transportes públicos rodoviários e marítimos (concessão da CMA à ETAC/Aveirobus), o Terminal 

Rodoviário de Aveiro, a rede de ciclovias e circuitos pedonais, além da oferta Ferroviária, de Táxis 

e de circuitos turísticos terrestres e marítimos, com a devida integração nas operações de 

qualificação urbana com sustentabilidade ao nível da mobilidade e da qualidade ambiental e 

socialmente equilibrada.  

Nas operações de qualificação urbana do PEDUCA, destacam-se a renovação da Avenida 

Dr. Lourenço Peixinho, da Rua da Pega, da Avenida da Universidade, do Rossio, do centro de 



Esgueira, da Ligação em ciclovia dedicada UA / Estação da CP, do novo Parque de 

Estacionamento a nascente da Estação da CP e dos próprios Canais Urbanos da Ria de Aveiro, 

entre outros. 

É a dimensão total desta operação que estamos a cuidar com este processo de 

lançamento da nova “BUGA 2”, que vai garantir um rápido e fácil acesso aos utilizadores, e que 

pretende cumprir os seguintes objetivos estratégicos: 

- Promover a utilização dos transportes públicos em detrimento do automóvel privado; 

- Promover a acessibilidade universal, enquanto fator de inclusão e justiça social; 

- Valorizar o uso da bicicleta e das deslocações pedonais, através da melhoria da 

perceção de conforto e segurança no trajeto; 

- Promover o ambiente e hábitos de vida mais saudáveis, numa lógica também de 

promoção da prática desportiva. 

- Com a devida articulação com outros projetos que temos em desenvolvimento, 

nomeadamente o “Aveiro STEAM City” e o “Card4all”, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) aposta 

no desenvolvimento de uma solução “Mobility as a Service (MaaS)”, através da qual pretende 

transformar o sistema de mobilidade integrando diferentes serviços de transporte num único 

serviço de mobilidade acessível através de uma plataforma integradora. A solução de gestão 

inteligente preconizada para a “BUGA 2” permitirá uma fácil integração nessa solução MaaS, 

reforçando assim a aposta numa estratégia de mobilidade sustentável e inteligente; 

- Ao mesmo tempo vamos continuar a apostar e a investir na introdução no modo elétrico 

(autocarros da Aveirobus, viaturas ligeiras de serviço CMA, carregadores para automóveis e 

moliceiros) e na promoção dos modos suaves de mobilidade. 

Com a ativação da “BUGA 2” será lançada uma ação de promoção da utilização da 

bicicleta privada (“BUGA 3”), de forma a que seja crescente a utilização da bicicleta nos circuitos 

casa / trabalho no Município de Aveiro. 

 

II – JOSÉ RIBAU ESTEVES ELEITO MEMBRO DO “BUREAU” 

DO COMITÉ DAS REGIÕES DA UNIÃO EUROPEIA 

José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e membro da Delegação 

de Portugal no Comité das Regiões (CdR) da União Europeia, foi hoje eleito em Bruxelas pelo 

Plenário do CdR, membro do “Bureau” do CdR, a comissão restrita que faz a coordenação da 

gestão política do CdR. 



O “Bureau” do CdR integra 58 dos seus 400 membros, sendo dois Portugueses (de entre 

os 12 membros da Delegação de Portugal): o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco 

Cordeiro e agora o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. 

Na sua declaração de eleição, deixou a nota de que “tenho o maior gosto em assumir esta 

nova responsabilidade, apostado que estou em fazer um trabalho mais intenso e qualificado no 

CdR, em prol do reforço da União Europeia, de Portugal e de Aveiro, utilizando os Poderes Locais 

e Regionais da Europa como um instrumento de desenvolvimento territorial, de coesão social e de 

fortalecimento da democracia e dos valores europeus da solidariedade, da igualdade e da Paz”. 

 

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

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

 

 


