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Aveiro, 16 de setembro de 2014 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I. Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 15SET14 

 

O Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro (CI Região de Aveiro) realizou ontem, dia 15 de setembro de 2014, em Oliveira 

do Bairro, a sua reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as 

seguintes: 

 

 

1. Reparação dos Rombos do Baixo Vouga Lagunar - adjudicação  
 

 O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou adjudicar a 

empreitada de “Reparação de Rombos no Baixo Vouga Lagunar” à empresa Construtora 

Santovaiense, Lda. pelo valor global de 192.199,42€ (acrescidos de IVA) e com um 

prazo de execução de 90 dias. As obras vão ter o seu início até ao final de setembro de 

2014. 

 No seguimento da candidatura apresentada ao Fundo de Proteção dos Recursos 

Hídricos (FPRH) tendo em vista a obtenção de financiamento para a execução das 

necessárias intervenções de reparação dos rombos das margens do Rio Vouga e após a 

aprovação da referida candidatura, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

(CI Região de Aveiro) desenvolveu o necessário procedimento de concurso público para 

a realização das referidas intervenções.  

 As empreitadas em causa terão lugar em Aveiro (em Eixo e em Cacia no Rio 

Novo do Príncipe), em Albergaria-a-Velha (Angeja, São João de Loure) e em Estarreja, 

e após aprovação da referida candidatura, a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro (CI Região de Aveiro) desenvolveu o procedimento de contratação pública para 

a realização das empreitadas acima referidas, que agora culmina com a adjudicação das 

obras. 
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           Essas intervenções visam tapar os rombos das margens do Rio Vouga, abertos no 

Inverno de 2012/2013 e que o Inverno de 2013/2014 agravou, com materiais e opções 

técnicas de qualidade para garantir a estabilização das zonas a intervencionar. No 

âmbito da parceria entre a CI Região de Aveiro e a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), a APA executou os projetos e apoiou a elaboração da candidatura apresentada 

pela CI Região de Aveiro.  

Este importante passo para a Região de Aveiro enquadra-se no âmbito do acordo 

celebrado entre CI Região de Aveiro e a APA, no passado mês de maio, no qual foram 

estabelecidas as linhas de cooperação entre as duas entidades, visando a promoção da 

gestão integrada da Ria de Aveiro e do Baixo Vouga Lagunar, a sua qualificação e 

valorização, e criando uma comissão de acompanhamento para a sua gestão.   

            

  

2. PIMTRA – aquisição de serviços para apoio à operacionalização 
 

 Após aprovação da versão final e apresentação pública do Plano Intermunicipal 

de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA) no passado dia 16 de 

julho, o Conselho Intermunicipal deliberou aprovar a abertura do procedimento por 

Ajuste Direto, com consulta à empresa TIS.PT, para aquisição de serviços para apoio à 

operacionalização do PIMTRA, pelo valor estimado de 25.000€ (acrescidos de IVA) e 

um prazo de execução de 6 meses. 

 Após o intenso trabalho de elaboração do PIMTRA com a utilização de uma 

prestação de serviços da empresa especialista TIS.PT, torna-se necessário iniciar a 

operacionalização do referido plano, com o objetivo de concretizar uma das medidas de 

gestão de mobilidade propostas nos Planos de Ação, designado por “Observatório da 

Mobilidade”, capital para a melhoria das políticas associadas à mobilidade dos 

Cidadãos, através da criação de uma estrutura de trabalho participada pelos Técnicos 

das onze Câmaras Municipais associadas da CI Região de Aveiro, tendo em vista a 

operacionalização de uma verdadeira estratégia de eficiência coletiva na área da 

mobilidade e dos transportes ao nível da Região de Aveiro. 
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3. Dia da Região de Aveiro 
 

 Apostando na valorização do importante património institucional que a CI 

Região de Aveiro representa enquanto associação de municípios, desde logo pela sua 

história iniciada em 1989 com a criação da Associação de Municípios da Ria, bem 

como nos anos que se seguiram e nos quais foram existindo outras designações, o 

Conselho Intermunicipal deliberou instituir o dia 16 de outubro (data da criação da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro no ano de 2008) como o “Dia da 

Região de Aveiro”. 

 Ao longo destes anos foi-se construindo uma dimensão diferente de organizar o 

território, apostando em estratégias comuns para os Cidadãos nos diferentes Municípios 

Associados, aproveitando experiências e valorizando os resultados, implementando uma 

verdadeira estratégia de eficiência coletiva. 

 O programa do Dia da Região de Aveiro será tornado público oportunamente. 

 

 

4. Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais 
 

 No seguimento da deliberação do passado mês de fevereiro do Conselho 

Intermunicipal para a Criação de um “Canil Intermunicipal”, o Conselho Intermunicipal 

tomou conhecimento do andamento do processo, tendo em vista a realização de um 

estudo técnico-financeiro que vise a elaboração de um projeto e de uma obra para a 

construção e ativação de um Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais. 

 Atualmente está a ser terminado o desenvolvimento da fase de caracterização e 

diagnóstico da realidade de cada um dos 11 Municípios associados, tendo em vista a 

preparação de um caderno de encargos que possa ser a base para a realização do estudo 

visando a concretização da referida infraestrutura intermunicipal. 
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5. QCIRA 2014/2020 / Estratégia de Desenvolvimento Territorial 

 

No seguimento da deliberação do CI da Região de Aveiro no sentido de realizar 

um conjunto de iniciativas de apresentação pública da sua “Estratégia de 

Desenvolvimento Territorial / QCIRA 2014/2020” no período de setembro 2014 a 

março de 2015, o Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro apresenta o convite 

aos Cidadãos para participarem, no próximo dia 18 de setembro, pelas 14h15, no Salão 

Nobre da CI Região de Aveiro, na conferência de apresentação da “Estratégia Regional 

2014/2020 e do Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro 2014/2020”. 

            Esta iniciativa e um conjunto de outras que vão ocorrer por toda a Região de 

Aveiro até Março 2015, visa dar a conhecer este importante instrumento de 

desenvolvimento, assim como recolher contributos para os programas e projetos que 

estamos a ponderar no quadro da execução do QCIRA 2014/2020, tendo em especial 

atenção à elaboração de uma ITI / Iniciativa Territorial Integrada e de um Projeto DLBC 

/ Desenvolvimento Local de Base Comunitária (em especial para a área da pesca, da 

agricultura e floresta). 

 Anexamos o programa da iniciativa. 

 

 

 

6. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro 

 

 O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião 

ordinária de outubro, no dia 27, segunda-feira, em Ovar. 
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II. Reunião do Grupo de Trabalho da Educação 

 

            O Grupo de Trabalho da Educação, composto pelos responsáveis políticos da 

gestão dos Pelouros da Educação das onze Câmaras Municipais da CI Região de 

Aveiro, reuniram ontem à tarde em Oliveira do Bairro, dando seguimento ao trabalho 

recentemente iniciado nesta importante área. 

             Nesta semana de arranque do ano letivo 2014/2015, a CI Região de Aveiro 

assume a importância do trabalho na área da Educação à escala intermunicipal, tendo 

assumido três áreas principais para o trabalho dos próximos meses, com etapas de 

diagnóstico, debate e estruturação de propostas, e apresentação e negociação da sua 

implementação com os Parceiros da Comunidade Educativa. As três áreas de trabalho 

são: 

a) Transportes Escolares (operação, regime de apoios sociais,…); 

b) Gestão da Oferta Educativa, ao nível do ensino secundário e profissional; 

c) Revisão das Cartas Educativas, articulando o trabalho entre os Municípios e 

introduzindo um capítulo dedicado à sua gestão intermunicipal. 

              A Educação é uma aposta capital na qual os Municípios cumprem um papel de 

enorme importância, estando apostados em fazer mais e melhor, como Parceiros da 

Comunidade Educativa, com a valorização de todos os potenciais disponíveis, que se 

maximizam pela utilização da escala de gestão intermunicipal. 

 

  

 

 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 

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 

 

 

http://www.regiaodeaveiro.pt/

