Aveiro, 22 de julho de 2013

NOTA DE IMPRENSA
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região
de Aveiro) realizou hoje, dia 22 de julho de 2013, na Murtosa, a sua reunião ordinária mensal,
destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:

1. Processo do Ministério Público sobre compra de publicidade ao Beira-Mar
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou tomar posição pública sobre o
Processo do Ministério Público no âmbito da compra de publicidade ao Beira-Mar:
1. O Conselho Executivo tomou conhecimento da notificação da acusação proferida
pelo Ministério Público contra os seus membros, no âmbito de um processo de investigação
sobre a aquisição pela CI Região de Aveiro ao Beira-Mar de um suporte publicitário tendo
como objetivo promover a imagem corporativa e dos produtos da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro nas épocas desportivas de 2011/12 e 2012/13.
2. O Conselho Executivo, respeitando embora o teor daquela decisão, não pode deixar
de manifestar a sua perplexidade e discordância total com tal posição, atenta quer a sua
profunda convicção do cumprimento da lei, no que respeita a esta matéria, quer a total
colaboração prestada por todos os seus membros para o esclarecimento da verdade no decurso
do inquérito.
3. Atento o exposto, e analisado exaustivamente o teor do referido documento, foi
deliberado por unanimidade requerer a abertura de Instrução, e subordinar a correção da análise
da prova subjacente à acusação do Ministério Público à superior apreciação do Juiz de
Instrução.
4. Isto porque continuamos convictos da legalidade da nossa atuação, suportada por
apreciação jurídica prévia favorável, sublinhando que se soubesse-mos que tais factos
constituíam uma ilegalidade ou sequer uma irregularidade, nunca os teríamos praticado, como
nunca praticámos voluntária e conscientemente nenhum outro.
5. Com efeito, desde a criação da CI Região de Aveiro (ou das suas antecessoras,
Associação de Municípios da Ria e Grande Área Metropolitana de Aveiro), nunca houve
qualquer procedimento deste tipo por atos dos sucessivos Conselhos Executivos e Executivos
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Municipais, o que comprova o cuidado que, desde há mais de duas décadas, colocamos no
serviço público e no estrito cumprimento da Lei em milhares de atos e procedimentos que, na
salvaguarda dos interesses da Região de Aveiro, aqui realizamos.

2. QCIRA e CRER/PARCentro 2014/2020 – apresentação pública
Considerando a elevada importância da preparação do próximo período de programação
dos Fundos Comunitários 2014/2020, o Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou
tomar conhecimento do documento “CRER2020 / Plano de Ação Regional 2014/2020”
(apresentado no passado dia 10 de julho pelo Presidente da CCDRC), tendo sido decido emitir
parecer/contributo nas próximas semanas.
Recentemente a CI Região de Aveiro procedeu também à apresentação pública do
“QCIRA 2014/2020 – Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro | Estratégia para o
Crescimento e Inovação”, tornando-se a primeira Comunidade Intermunicipal da Região Centro
(e a segunda a nível nacional) a apresentar publicamente o trabalho de preparação da estratégia
de desenvolvimento para o próximo quadro comunitário de apoio.
Estes dois documentos identificam um conjunto de metas e investimentos que
traduzirão a aposta da Região Centro e da Região de Aveiro na concretização da Estratégia 2020
da União Europeia centrada nos investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos,
aproveitando os Fundos Comunitários do Quadro 2014/2020.

3. “Goldenbook 2013/2014 / Oporto& North” – Campanha “Ria de Aveiro”
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro tomou conhecimento da participação da
campanha promocional “Ria de Aveiro” na edição do “Goldenbook 2013/2014 | Oporto &
North”, alargando a aposta na divulgação da Ria de Aveiro junto de novos mercados turísticos,
em particular nos Hotéis de 4 e 5 estrelas da zona norte, bem como nos Resorts de Luxo e nos
principais Campos de Golfe.
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4. Agenda Cultural da Região de Aveiro
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou a abertura do procedimento de
Concurso Público para a aquisição dos serviços de conceção, desenvolvimento, implementação
e manutenção do site da agenda cultural da Região de Aveiro, com um valor estimado de
investimento de 6.500€ + IVA, integrados no projeto de Programação Cultural em Rede
(inserido no Programa Estratégico RUCI – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação),
dando assim seguimento ao trabalho de programação cultural em rede que está em curso com o
envolvimento dos onze Municípios da CI Região de Aveiro.

5. Próxima Reunião do CE da Região de Aveiro
A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 16 de
agosto de 2013, pelas 09.00 horas, no Município de Ílhavo.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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