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CENTRO DE VACINAÇÃO DE AVEIRO ANTI COVID-19

ENCERROU OPERAÇÃO

- Câmara de Aveiro agradece cooperação e parceria com a

ETAC/ Transdev/ Aveirobus e o ACeS-BV -

O Centro de Vacinação de Aveiro, localizado na ala nascente do Terminal Rodoviário de

Aveiro (nas antigas instalações do Banco Alimentar contra a Fome, do lado nascente da Estação

de Comboios), encerrou a sua atividade esta segunda-feira, 19 de dezembro, depois de se ter

mantido em funcionamento desde o dia 25 de janeiro.

Recordamos desde a sua abertura, a Câmara Municipal de Aveiro assumiu os custos

diretos de adaptação do espaço, instalação de mobiliário, equipamento e sinalética, com um

investimento direto a este nível de cerca de 20.000€, a que se adicionou a cedência a título

gratuito do edifício em causa.

“Aproveito  este  momento  para  agradecer  publicamente  ao  nosso  concessionário  de

transportes públicos, a Aveirobus / ETAC / Transdev, gestora da infraestrutura e que permitiu a

vacinação contra a Covid-19 de vários milhares de Cidadãos ao longo de todo o ano de 2022”,

começou por dizer o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, que sublinhou

também “o trabalho de cooperação e desenvolvido com o Agrupamento de Centros de Saúde do

Baixo Vouga (ACeS-BV) ao longo de todo o processo de combate mais intenso da pandemia”,

concluiu.



O encerramento do Centro de Vacinação tem em linha de conta a taxa de vacinação na

Região de Aveiro, que atingiu um nível satisfatório e que permite desta feita, a transição para a

administração de vacinas em Centros de Saúde e outras unidades de saúde pública.

A partir desta data, os Utentes inscritos no Centro de Saúde de Aveiro deverão dirigir-se

às Unidades de Saúde onde se encontram inscritos para procederem ao agendamento da sua

vacina contra a Covid-19.

A  CMA saúda uma vez  mais  os  Profissionais  de  Saúde,  as  Entidades Parcerias,  a

Comunidade Educativa, os Agentes Económicos, os Cidadãos em geral, por todo o trabalho feito

no Combate contra o Covid-19.
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