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RUCI - COMUNIDADE INTERURBANA DE AVEIRO
Enquadramento
O Programa Estratégico da candidatura às Redes Urbanas para a Competitividade e a
Inovação, visa construir, consolidar e/ou ativar dinâmicas coletivas de desenvolvimento
urbano da rede de cidades e principais aglomerados populacionais da região de Aveiro, a
qual se designou de Comunidade Interurbana de Aveiro.
Aposta num modelo de inovação focado em novas áreas de procura emergente – economia
sustentável, economia criativa e cuidados de saúde e bem-estar – sustentado na promoção
do empreendedorismo e de uma comunidade bem informada.
Neste sentido, a materialização da estratégia engloba quatro áreas temáticas (A) e onze
projetos (P): três áreas de inovação, que respondem a grandes desafios da sociedade
contemporânea; e uma área transversal que garante o desenvolvimento e a consolidação da
atitude empreendedora. As três áreas de inovação (A1, A2 e A3) constituem novas agendas
comprovadas e estimuladas pelas orientações de política pública da Comissão Europeia e
respondem a grandes desafios globais assentes no desenvolvimento de estratégias com
tradução ao nível local.

Objetivos
A1 – Nova Agenda para a Cultura – Desafio de promoção da criatividade e inclui os
seguintes projetos:
P1 – Programação cultural em rede;
P2 – Centro interpretativo dos saberes para transmissão da memória e a valorização da
identidade;
P3 – Arte, criatividade e TIC.
A2 – Nova Agenda para a Saúde e Bem-Estar – Foca desafios demográficos e inclui
os seguintes projetos:
P1 – Rede de iniciativas de saúde e bem-estar;
P2 – Comunidade intergeracional;
P3 – Comunidade sénior.
A3 – Nova Agenda para a Sustentabilidade – Centra os desafios das alterações
climáticas e inclui os seguintes projetos:
P1 – Agência para a sustentabilidade e a competitividade;
P2 – Eficiência energética.
A4 – Promoção do Empreendedorismo – Procura desenvolver e consolidar a atitude
empreendedora e a capacidade de inovar e inclui os seguintes projetos:
P1 – Plataforma de apoio e valorização do empreendedorismo e inovação;
P2 – Divulgação e promoção do empreendedorismo social;
P3 – Parceria escola-família-comunidade – fomentar o sentido empreendedor e a
capacidade de inovar.

Entidades Participantes

Líder da Operação:
CI Região de Aveiro
Beneficiários da Intervenção:
Município de Águeda
Município de Albergaria-a-Velha
Município de Anadia
Município de Aveiro
Município de Estarreja
Município de Ílhavo
Município da Murtosa
Município de Oliveira do Bairro
Município de Ovar
Município de Sever do Vouga
Município de Vagos
Universidade de Aveiro
WRC – Agência de Desenvolvimento Regional
Instituto de Educação e Cidadania
Fundação João Jacinto de Magalhães
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro
INOVARIA – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro
PT Inovação
SIMRIA – Sistema Multimunicipal da Ria de Aveiro
Hospital Distrital de Aveiro – Infante D. Pedro
Santa Casa da Misericórdia de Ovar
Coordenação Técnica:
CI Região de Aveiro
Município de Águeda
Município de Aveiro
Município de Ílhavo
Universidade de Aveiro
Santa Casa da Misericórdia de Ovar

Orçamento
Investimento Total:
9.019.764,25 €
Comparticipação FEDER:
5.862.846,76 € (65%)

Duração
Janeiro de 2011 a Dezembro de 2013 (36 meses)
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