Nota de premsa
La companyia gestiona 27 nuclis i 18.616 places a Portugal, país en el que
opera des de 1996

Saba Aparcaments posa en marxa el seu nou aparcament
de As Cardosas a Porto
La infraestructura es troba situada a la zona Baixa do Porto, en ple
centre històric de la ciutat portuguesa, i disposa de 332 places
distribuïdes en cinc plantes.
Aquest nou nucli forma part del projecte de rehabilitació urbana del
casc històric, i donarà servei, gràcies a la cèntrica ubicació, als hotels
propers així com al districte comercial, financer i administratiu
(Ajuntament de Porto) proper a l’aparcament.
Es tracta del primer aparcament en règim de propietat a Portugal de
Saba Aparcaments, que ha invertit en el projecte 7 milions d’euros.
______________________________________________________________________

Barcelona, 11 d’octubre de 2011. Saba Aparcaments, la divisió d’aparcaments de Saba
Infraestructures, ha inaugurat l’aparcament de As Cardosas, al centre històric de la
ciutat portuguesa de Porto. As Cardosas disposa d’un total de 332 places, distribuïdes
en cinc plantes subterrànies i està obert 24 hores al dia durant tot l’any. És el primer
aparcament de Saba Aparcaments en règim de propietat a Portugal i en aquest
projecte la companyia ha invertit 7 milions d’euros.
La infraestructura es troba ubicada a la zona Baixa do Porto, entre el centre històric de
la ciutat i l’Avinguda dos Aliados, i forma part del projecte de rehabilitació urbana
d’aquesta cèntrica zona. D’aquesta manera, aquest nou aparcament permetrà satisfer
les necessitats d’estacionament en un enclavament turístic en el que conflueixen a més
d’hotels, comerços, entitats financeres i l’Ajuntament de Porto.
La construcció de l’aparcament es va portar a terme a l’interior d’una illa rehabilitada,
en la que s’ha creat una plaça, amb zones enjardinades i comercials. Es preveu que en
el futur, els baixos d’aquest conjunt d’edificis habilitats alberguin més de 19 espais
comercials.
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As Cardosas està dotat d’una entrada i una sortida de vehicles (amb una via d’entrada i
dos de sortida) al carrer Trindade Coelho, i té tres accessos de vianants i tres ascensors
amb accés directe a la superfície: plaça central de l’illa das Cardosas, plaça Almeida
Garret (estació de São Bento) i carrer Trindade Coelho (plaça dos Loios). Saba
Aparcaments gestiona un total de 7 aparcaments i 8.825 places a Porto.
Després d’aquesta inauguració, Saba Aparcaments manté la seva aposta pel
creixement a Portugal, on està present a 7 ciutats, entre elles Lisboa, la capital, i
gestiona una xarxa de 27 nuclis d’aparcaments amb una capacitat total de 18.616
places. Està present en aquest país des de 1996.
Saba Aparcaments és l’operador líder a España i un dels majors d’Europa. Actualment,
està present en més de 80 municipis d’Espanya, Itàlia, França, Portugal, Xile i Andorra.
La companyia té aproximadament 130.000 places distribuïdes en uns 200
aparcaments. També desenvolupa nous projectes que representen, a la xarxa, un total
de 214 aparcaments i més de 140.000 places gestionades.
Saba Aparcaments és una empresa de Saba Infraestructures, companyia de referència
en la gestió d’aparcaments, des de 1966, i en la de parcs logístics, des de 1999. Saba
Infraestructures, nascuda després del procés de reordenació dels negocis del grup
Abertis, opera a sis països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
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