Aveiro, 17 de dezembro de 2013

NOTA DE IMPRENSA

1 – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
A CI Região de Aveiro vive, nesta fase final do ano 2013, um momento de grande
importância da sua vida, preparando o ano de 2014, para o qual estão definidos importantes
objetivos e tarefas, em prol de mais crescimento e desenvolvimento da Região de Aveiro.
Tendo completado cinco anos da sua criação a 16 de outubro, a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região de Aveiro) tem desenvolvido um importante papel
de consolidação de uma estratégia de eficiência coletiva, apostando no crescimento e
investimento da Região, aproveitando ao máximo as oportunidades de financiamento
comunitário existentes e afirmando a Região de Aveiro numa perspetiva integrada de
cooperação e promoção de cada um dos onze Municípios que a compõem fortalecendo-se assim
a dimensão intermunicipal.
A CI Região de Aveiro tem mantido uma atenção e uma intervenção pública e política a
todas as matérias relevantes para os Cidadãos e para o desenvolvimento da Região, utilizando
como base o trabalho da sua Equipa Técnica, reforçada em 2014 com o seu novo Secretariado
Executivo Intermunicipal, gerindo com a mais elevada qualidade a crescente importância da
dimensão intermunicipal da gestão do território e da vida dos Cidadãos, das Associações e das
Empresas.
Dando prioridade especial ao trabalho desenvolvido com a Universidade de Aveiro
recentemente (no passado dia 09 de dezembro) os Presidentes dos Municípios da CI Região de
Aveiro e o Reitor da Universidade de Aveiro realizaram uma jornada de trabalho na qual foi feito
um ponto de situação de todos os projetos que estão atualmente a ser desenvolvidos em
parceria apostando no reforço da estratégia e procurando novas oportunidades de crescimento.
Dos vários projetos em desenvolvimento pela CI Região de Aveiro, destaque para o
Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA), cuja execução
terminará no início de 2014, reiterando-se a perspetiva da sua elevada utilidade na gestão da
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Região de Aveiro. Tendo como origem o PTD (Plano Territorial de Desenvolvimento para a subregião do Baixo Vouga), o PIMTRA, tem como principal objetivo a elaboração de um documento
estratégico e operacional que sirva de instrumento de atuação e sensibilização, fomentando a
articulação entre os diferentes modos de transporte, bem como a implementação de um sistema
integrado de mobilidade e minimização dos custos de investimento e exploração.
Com um investimento total superior a 400.000€ assumidos pela CI Região de Aveiro, o
Plano está a ser desenvolvido pela empresa TIS.pt, assentando em princípios orientadores
nacionais e internacionais no domínio da Mobilidade, destacando-se a gestão da mobilidade em
transporte público, no qual estão a ser analisados com particular atenção os transportes
escolares, os modos suaves de deslocação (nomeadamente pelo uso da bicicleta), o futuro da
Linha do Vouga, a gestão do estacionamento automóvel, a malha viária estruturante, e uma
aposta continuada de sensibilização dos Cidadãos.
O PIMTRA encontra-se neste momento na sua última fase, correspondente ao Relatório
de Programa de Intervenção, Execução, Meios e Fontes de Financiamento, tendo os Presidentes
dos Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro reunido com a empresa
TIS.pt, no passado dia 10 de dezembro, para analisar as propostas e soluções técnicas
apresentadas.
A CI Região de Aveiro assume a ambição de fazer um bom ano de trabalho em 2014,
com determinação e realismo, prosseguindo o caminho da aposta na escala política e de gestão
intermunicipal e aproveitando em simultâneo as oportunidades de financiamento dos Fundos
Comunitários que tem contratadas e que quer vir a reforçar.
Com o envolvimento dos Cidadãos da Região de Aveiro será dado continuidade à
concretização de um importante Plano de Ação que se pretende que represente também um
instrumento de crescimento e fortalecimento da Cidadania da Região de Aveiro.

Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro
O novo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
reuniu pela primeira vez com os novos autarcas, no passado dia 25 de novembro, no Município
de Vagos, contando com a presença de todos os seus Membros, deliberando um conjunto de
matérias das quais se destacam as que a seguir de apresentam:
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» Grandes Opções do Plano e Orçamento 2014
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento 2014, aprovadas na última Reunião do
Conselho Intermunicipal realizada no passado dia 25 de novembro, assumem um elevado nível
de investimento, com um valor de 10.323.258 euros. O montante global do Orçamento da CI
Região de Aveiro para 2014 assume o valor de 11.003.121 euros (com encargos de
funcionamento de 679.863 euros).
O ano de 2014 será o primeiro de quatro anos do mandato autárquico 2013/2017,
representando por isso mesmo um momento da maior importância para a Região de Aveiro. A
entrada em vigor da Lei n.º 75 /2013 de 12 de setembro, com a recomposição dos órgãos e do
funcionamento da Comunidade Intermunicipal, são um fator relevante para a vida desta
Associação de Municípios.
A estrutura de receita da CI Região de Aveiro para 2014 é globalmente idêntica à de
2013, nomeadamente no que respeita aos valores das transferências do Orçamento de Estado e
das quotas dos Municípios associados, somando-se as verbas que sustentam os projetos
geridos pela CI Região de Aveiro, tendo como receitas principais os Fundos Comunitários do
QREN e as contribuições de cada um dos onze Municípios associados e das receitas próprias da
CIM para a contrapartida nacional desses projetos.
As Grandes Opções do Plano 2014 têm uma expressão marcadamente plurianual da
maioria dos seus objectivos e projetos, no âmbito de compromissos assumidos e que estão em
plena execução, embora gerindo a complexidade específica da fase final da execução do QREN
2007/2013 que se deverá estender até ao final de 2015.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro tem em 2014 um ano de enormes
desafios, nomeadamente para lutar e garantir a conquista de financiamento para importantes
obras de valorização e qualificação do território, bem como de capacitação institucional para a
gestão desse mesmo território, merecendo especial destaque as matérias respeitantes à Ria de
Aveiro e ao Baixo Vouga Lagunar.
O trabalho será desenvolvido em equipa com os Municípios Associados e com as
Entidades Parceiras relevantes para a concretização dos objetivos definidos, destacando-se de
entre elas, as Gestoras de Fundos Comunitários e a Universidade de Aveiro.

Rua do Carmo, n. 20 - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado 589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

» Posição Política sobre a gestão da Ria de Aveiro
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, por diversas vezes, tem manifestado
publicamente a disponibilidade para assumir as competências e os meios necessários para a
gestão da Ria de Aveiro, por contratualização com o Governo, nos termos do definido na Lei da
Água, assumindo a gestão do Polis Litoral Ria de Aveiro, e iniciando-se um renovado ciclo de
dinamização e investimento na Ria.
Recentemente, e com o objetivo de solucionar uma potencial grave situação, decorrente
dos rombos existentes no Rio Vouga, o Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro tomou
conhecimento, na Reunião de 25 de novembro, da incapacidade da Agência Portuguesa do
Ambiente em assumir a realização das duas intervenções de reparação, cujo montante de
investimento ascende a aproximadamente 220.000€.
O Conselho Intermunicipal deliberou também manifestar publicamente e junto do
Governo a disponibilidade para assumir a execução das intervenções de reparação dos rombos
no Rio Vouga, contratualizando uma política integrada de gestão da Ria de Aveiro, nas quais
seriam agregadas a gestão das intervenções realizadas pelo Polis Litoral Ria de Aveiro e a
gestão do Baixo-Vouga Lagunar, com disponibilização de Fundos Comunitários e fontes de
financiamento que permitissem assegurar o cumprimento das competências assumidas.

» QCIRA 2014/2020
Com a aprovação da candidatura apresentada ao Programa Operacional Assistência
Técnica para a “Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Territorial 2014/2020 da
Região de Aveiro”, designado por QCIRA – Quadro Comum de Investimentos da Região de
Aveiro, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro conquistou uma comparticipação
FEDER de 94.889,75€ (85% do investimento total elegível de 111.635€) para o financiamento do
trabalho “QCIRA 2014/2020 – Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro | Estratégia
para o Crescimento e Inovação”, desenvolvido e apresentado no passado mês de julho.
O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro deliberou na Reunião de 25 de
novembro assumir a comparticipação nacional do projeto através do seu orçamento.
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A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro foi 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, no âmbito do financiamento do próximo Quadro Comunitário de Apoio, sendo este
também um documento que define as principais opções estratégicas de gestão da Região de
Aveiro e os seus investimentos prioritários.
O QCIRA 2014/2020 está a ser elaborado pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro e pela Universidade de Aveiro, visando identificar um conjunto de metas que traduzam a
aposta desta Região na concretização da Estratégia 2020 da Comissão Europeia, centrada nos
investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, tendo identificado quatro Áreas de
Especialização da Região de Aveiro: o Mar e a Ria, o setor Agroalimentar e Florestal, e as
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica.
A primeira versão do documento QCIRA 2014/2020 está disponível no site
www.regiaodeaveiro.pt.

» Novos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, (que estabelece
o novo regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo
autárquico), o Conselho Intermunicipal deliberou aprovar na Reunião do dia 25 de novembro
uma alteração aos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, adaptando-os
ao novo enquadramento legal em vigor.
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2 – Assembleia Intermunicipal
Realizou-se, ontem, dia 16 de dezembro, a reunião ordinária da Assembleia
Intermunicipal (AI) da Região de Aveiro, no Salão Nobre do Edifício Sede da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro.
Nesta reunião procedeu-se à tomada de posse dos novos 45 Membros e à Eleição da
Mesa, que ficou constituída por Manuel Nunes Simões dos Santos (Oliveira do Bairro), Manuel
da Silva Soares (Sever do Vouga) e Gonçalo Nuno Caetano Alves (Aveiro).
Da ordem de trabalhos constavam outras importantes propostas que foram aprovadas
pela AI: GOP e Orçamento 2014, Quota anual dos Municípios (1€ por eleitor), o Secretariado
Executivo Intermunicipal e a Alteração dos Estatutos da CI Região de Aveiro.

3 – Secretariado Executivo Intermunicipal
Por proposta do Conselho Intermunicipal, a Assembleia Intermunicipal (AI) aprovou,
ontem, o nome do Dr. José Eduardo Matos para exercer a função de Secretário Executivo
Intermunicipal, registando-se a opção de dar a este órgão o carácter unipessoal, não utilizando a
possibilidade legal de o dotar com três pessoas.
A tomada de posse e o início de funções do Dr. José Eduardo Matos como Secretário
Executivo Intermunicipal da CI Região de Aveiro vai decorrer na quinta-feira, dia 02 de janeiro de
2014, pelas 09.00 horas na Sede da CI Região de Aveiro.

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

Rua do Carmo, n. 20 - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado 589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

