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Aveiro, 04 de outubro de 2014 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
 

Estratégia de Desenvolvimento Regional apresentada em 

Águeda 
 

A estratégia regional para o período do próximo Quadro Comunitário 2014-2020 

foi apresentada em Águeda, no dia 2 de outubro, na primeira sessão municipal de um 

vasto programa de divulgação, a decorrer até março de 2015. Nos Paços do Concelho do 

Município de Águeda, o Pró-Reitor da Universidade de Aveiro, Filipe Teles, deu a 

conhecer os principais eixos do quadro de investimentos definidos para a Região de 

Aveiro. 

Entre os vários investimentos que se perspetivam para 2020, o Presidente do 

Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro, Ribau Esteves, salientou aqueles que 

servirão de base para a ITI – Iniciativa Territorial Integrada da Região de Aveiro: a 

política intermunicipal de empreendedorismo e inovação; a qualificação e valorização 

agrícola e ambiental do Baixo Vouga Lagunar; a Fase 2 do Polis Litoral da Ria de 

Aveiro; a qualificação da Linha do Vouga (ligação Aveiro/Águeda), e as vias 

estruturantes para a competitividade empresarial.  

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda que abriu e presidiu a sessão, 

referiu a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido à escala da Região de 

Aveiro para usar e preparar a futura utilização dos Fundos Comunitários, e anunciou 

uma ação para o próximo mês de novembro de apresentação dos objetivos municipais 

da Câmara Municipal de Águeda para o Portugal 2020. 

Durante a apresentação foram avançados dados sobre os investimentos 

realizados em Águeda, no âmbito do Plano de Territorial de Desenvolvimento 2007-13. 

Em concreto, o Secretário Executivo Intermunicipal, José Eduardo de Matos, referiu os 
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montantes investidos na Área de Acolhimento Empresarial e na Agência Regional para 

a Sustentabilidade, mas também os investimentos em valorização e qualificação 

ambiental, edução e regeneração urbana. 

 

 

 

 

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 

cumprimentos,  

José Ribau Esteves, eng.  

Presidente do CI da Região de Aveiro 


