Acta n.º 1/2015
SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 95, nº 1, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aos
quinze dias do mês de janeiro de 2015, pelas dezassete horas, em reunião ordinária no edifício sede da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, esteve presente José Eduardo Alves Valente de Matos,
Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, enquanto
único membro do Secretariado Executivo Intermunicipal, secretariado por Olga Maria Mendonça da Silva
Cravo, técnica superior da Comunidade Intermunicipal.
Iniciada a reunião, foram tratados os seguintes assuntos:
1.

Reunião CIM's com a Turismo Centro Portugal

Tendo sido já apreciada, pelo Conselho de Marketing e pela Comissão Executiva da TCP, a Proposta de
Rebranding da Marca Centro de Portugal, o Presidente da ERT Centro convidou todas as Comunidades
Intermunicipais da Região Centro a estar presente numa reunião de trabalho para apresentação da Proposta e
para ouvir as comunidades locais nas várias fases de elaboração do Plano, levando em conta as condicionantes
que emergem das estratégias de desenvolvimento territorial.
Decidido aceitar o convite e acompanhar o Presidente do Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro na
reunião de CIM's realizada no dia 07‐01‐2015, na sede da CCDRC, em Coimbra, onde foram debatidos os
seguintes assuntos:




Apresentação Proposta de Rebranding da Marca Centro Portugal;
Moldes de participação na BTL 2015;
Plano Regional de Desenvolvimento Turístico (PRDT).
2.

Agendamento de reunião de trabalho com CIM's da Região Centro

Decidido confirmar a participação da CIM Região de Aveiro, representada pelo Secretário Executivo
Intermunicipal, Dr. José Eduardo de Matos, na primeira reunião de trabalho das CIM's da Região Centro, a
realizar no dia 06‐01‐2015, nas instalações da CIM Viseu Dão Lafões, na cidade de Tondela.
Objetivo é tratar de assuntos transversais às 8 Comunidades da Região Centro (como o Quadro 2020), cruzar
problemas e boas práticas administrativas, promovendo interações nesta ambiência intermunicipal.
3.

Prémio Campanha Ria de Aveiro ‐ Um Mar de Experiências

Decidido homologar o sorteio realizado e proceder‐se à comunicação dos resultados aos participantes no
passatempo da campanha "Ria de Aveiro ‐ Um mar de experiências" através do Facebook, com os seguintes
premiados:
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1º Lugar ‐ Sara Oliveira
2º Lugar ‐ Armando Jorge Morgado
3º Lugar ‐ Ana Fortes
4º Lugar ‐ Joaquim Martins
5º Lugar ‐ Paula Pessanha
4.

PORTUGAL 2020 ‐ Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial

No seguimento da comunicação recebida da ANMP informando do alargamento do prazo para apresentação de
candidaturas, no âmbito do Convite n.º 1/2014, de 12 de novembro de 2014 ‐ Reconhecimento de Estratégias
Integradas de Desenvolvimento Territorial – até ao próximo dia 15 de janeiro de 2015, decidido informar que a
Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro foi submetida no portal 2020 a 26 de
dezembro de 2014, tendo‐lhe sido atribuído o código universal EIDT‐99‐2014‐01‐001, não sendo intenção da
CIM Região de Aveiro alterar a candidatura submetida.
5. Campanha Ria de Aveiro + Aqua‐Add > Merchandising e Material de Divulgação
Decidido comunicar a todos os Presidentes da Câmara a disponibilização e o apoio à distribuição de novo
material de merchandising e de divulgação, por Município, produzido no âmbito dos seguintes projetos:


Campanha de produtos "Ria de Aveiro", com vista à disseminação da imagem "Ria de Aveiro" por toda
a Região;



Publicação Aqua‐add, com a síntese de orientações e medidas de boas práticas resultantes do projeto,
para disseminação e consulta pelos técnicos municipais e decisores políticos.

O material deverá ser levantado nas instalações da CIM Região de Aveiro, mediante comunicação prévia, para
emissão de guias de transporte.
6. GT Eletricidade
Decidido alertar o GT Eletricidade para validação prévia dos documentos disponibilizados pelo Município de
Vagos e para a reunião final a realizar no dia 14 de janeiro de 2015, onde se fará o fechamento das peças
concursais e ficheiros de todos os Municípios ‐ e da CIRA ‐ que constituem o agrupamento de entidades
adjudicantes, para submissão imediata aos respetivos Executivos.
Foram sublinhados os seguintes aspetos:




A coordenação e o todo o tratamento dos dados feitos pela equipa de Vagos, dirigida pelo seu Vice‐
Presidente.
A colaboração de todos para este trabalho coletivo de agrupar e harmonizar 12 entidades diferentes.
Além das futuras tarefas do Júri indicado, fica a perspetiva de nos continuarmos a juntar para outros
pontos comuns.
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7. Aquisições em Agrupamento ‐ Resíduos Urbanos (RU)
Dado nota positiva da tarefa intermunicipal desempenhada pelo grupo de trabalho, quase a concluir a
elaboração das peças concursais, minuta da informação de abertura do procedimento, protocolo de
constituição do agrupamento e proposta de constituição do Júri para a aquisição em agrupamento.
Cabe agora às Câmaras Municipais de Oliveira do Bairro, que coordenou, de Albergaria‐a‐Velha e de Vagos
despoletar os passos necessários à sua aprovação pelos órgãos respetivos e lançamento do concurso público
deste novo agrupamento em RU – o segundo na CIRA, face à experiência em curso de Estarreja e Águeda.
8.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional dos Produtos da Ria | Aquisição de Cabazes de Natal/Reis para
passatempo da Campanha de Marketing Digital.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ PT Empresas
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, SA.

88,19 €
24,81 €

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
OLGA MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO e, depois de
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________
assinada, será publicada no sítio da Internet da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, dando‐se
cumprimento ao disposto no ponto 4 do artigo 95.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O Secretário Executivo,

JOSÉ
EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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