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Aveiro, 16 de setembro de 2013 

 
 

NOTA DE IMPRENSA  

 

QCIRA 2014/2020 
 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro tomou conhecimento, no 

final da semana passada, da decisão de aprovação da candidatura apresentada ao 

Programa Operacional Assistência Técnica para a “Elaboração de Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Territorial 2014/2020 da Região de Aveiro”, designado por QCIRA 

(Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro), com um investimento total 

elegível de 111.635,00€ ao qual está associada uma comparticipação FEDER de 

94.889,75€. 

Esta aprovação vem garantir o financiamento do trabalho cuja versão preliminar 

(a fase 1) foi apresentada publicamente no dia 12JUL13 pela CI Região de Aveiro num 

trabalho denominado “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 e de 

investimento para o período de 2014 a 2020 com a utilização de Fundos Comunitários 

do novo Quadro de Apoio.  

O QCIRA 2014/2020 está a ser elaborado pela CI Região de Aveiro com a 

Universidade de Aveiro, visando identificar um conjunto de metas que traduzirão a 

aposta na Região de Aveiro na concretização da Estratégia 2020 da Comissão Europeia, 

centrada nos investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, aproveitando os 

Fundos Comunitários do Quadro 2014/2020. 
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Anexamos o quadro financeiro de 500 milhões de euros que resume as apostas 

assumidas, assim como um resumo do documento QCIRA 2014/2020 cuja versão 

completa pode conhecer em www.regiaodeaveiro.pt. 

 

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 
cumprimentos,  

José Ribau Esteves, eng.  
Presidente do CE da Região de Aveiro 


