Aveiro, 07 de outubro de 2014

NOTA DE IMPRENSA

CI Região de Aveiro participa no Open Days
Numa iniciativa integrada no projeto RUCI - Agência para a Sustentabilidade e a
Competitividade, a CI Região de Aveiro participa de 07 a 09 de outubro na iniciativa
“Open Days” dinamizada anualmente pela Comissão Europeia, integrando uma
comitiva representada por representantes de cada um dos onze Municípios associados,
apostando no desenvolvimento de trabalho em rede, implementando uma verdadeira
estratégia de eficiência coletiva, e aproveitando a oportunidade para conhecer novas
realidades, projetos e oportunidades de financiamento, nomeadamente dos Fundos
Comunitários do próximo quadro 2014/2020.
Entre muitas outras conferências que decorrem nos “open Days”, o Presidente
Ribau Esteves foi convidado e participa como Palestrante na Conferência sobre
“Cooperação entre Municípios e Universidades”, que se realiza no dia 8 de outubro
pelas 14.30 horas, expondo o trabalho de cooperação que se está a realizar entre o
Município e a Região de Aveiro, e a Universidade de Aveiro, que é inovador à escala
nacional e também ao nível da União Europeia.
Em paralelo, numa organização conjunta CI Região de Aveiro/CCDR-Centro foi
organizada, na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, uma
reunião de trabalho para hoje, dia 07 de outubro, da Comitiva da CI Região de Aveiro e
da CCDR-Centro com os membros da Comissão Europeia que trabalham diretamente os
programas de financiamento por instrumentos geridos diretamente pela Comissão
Europeia (como são exemplo o Horizonte 2020 e o Cosme), num momento de contacto
e discussão que se espera produtivo e que conduza ao aproveitamento de novas
oportunidades de financiamento.
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Para amanhã, dia 08 de outubro, está agendada uma sessão de trabalho, também
na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, com os
Conselheiros da Representação Permanente e de alguns representantes da Comissão
Europeia, com o objetivo de melhor perceber a mais-valia das funções que
desempenham, na perspetiva de crescimento da CI Região de Aveiro.
Todo este trabalho visa o reforço da capacidade de gestão e de intervenção dos
Municípios e da CI Região de Aveiro, contributiva para o aumento da produtividade da
estratégia de eficiência coletiva da Região de Aveiro, numa fase de enorme importância
para a preparação da utilização dos Fundos Comunitários 2014/2020, instrumento da
maior importância para o financiamento do investimento público e privado nos
próximos anos.

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