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João Peixinho com Lusa 

� Está para breve a abertura do
concurso público internacional
para a realização de obras no
Porto de Aveiro, no valor de 35 mil-
hões de euros, cujo anúncio será
feito no próximo dia 11 pelo minis-
tro das Obras Públicas, Trans-

portes e Comunicações, António
Mendonça. Este investimento
será financiado através de fun-
dos comunitários, orçamento do
Porto de Aveiro e verbas do
Estado.

O ministro desloca-se a Aveiro
naquele dia para anunciar o lan-
çamento do concurso para a
empreitada de reconfiguração da
Barra do Porto de Aveiro.

Em declarações prestadas on-
tem ao Diário de Aveiro pelo pre-
sidente da Administração do
Porto de Aveiro, José Luís Cacho,
são obras “fundamentais para o
crescimento do Porto”.

Concretamente, as obras de
reconfiguração da Barra consisti-
rão na ampliação do Molhe Norte
e aprofundamento do canal de
navegação.

O ministro anunciou, ontem a
realização, até 2015, de investi-
mentos na ordem dos 12 mil mil-
hões de euros. “Se somarmos
todos os investimentos nos secto-
res portuário, aeroportuário, ro-
doviário, ferroviário, temos um
total, num horizonte até 2015, que
aponta para 12 mil milhões de
euros”, disse.

António Mendonça, que on-

tem foi ouvido na comissão par-
lamentar de Obras Públicas,
Transportes e Comunicações,
disse que “para o período 2010-
2015 a mais recente proposta de
plano de investimentos da REFER
aponta para um investimento na
ordem dos dois mil milhões de
euros”.

No que respeita ao sector aero-
portuário, o ministro recordou
que estão em curso investimentos
que totalizam um valor global de
118 milhões de euros. Deste total,
76 milhões de euros destinam-se

a obras no aeroporto de Lisboa,
oito milhões no aeroporto do
Porto e 23 milhões no aeroporto
de Faro, detalhou, ainda, António
Mendonça.

Os investimentos no aeroporto
de Beja totalizam um milhão de
euros e no aeroporto dos Açores
10 milhões de euros.

Na rodovia, o ministro lem-
brou que estão em curso nove
concessões rodoviárias, com
uma extensão total de 2.220 qui-
lómetros, “71 por cento dos quais
sem perfil de auto-estrada”.l

Porto de Aveiro com obras de 35 milhões
O Porto de Aveiro avança com obras de 35 milhões de euros para
ampliação do Molhe Norte e aprofundamento do canal de navegação
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MINISTÉRIO ABRE 
CONCURSO PARA OBRAS 
NO PORTO DE AVEIRO

INVESTIMENTO DE 35 MILHÕES P12


