Acta n.º 24/2014
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
vinte e nove dias do mês de dezembro de 2014, pelas nove 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 Rede Jurídica dia 09‐12‐2014

Decidido remeter aos interlocutores do Grupo de Trabalho as conclusões da reunião da Rede Jurídica, realizada
no dia 09‐12‐2014, onde foram debatidos os seguintes assuntos:









Código Regulamentar Intermunicipal
Formação RJUE
Regulamento Interno da CIRA
Aumento do Capital da AdRA
Protocolo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes
Compromissos assumidos pela Comunidade Intermunicipal e repartidos pelos Municípios, será
delegação de competências (ou contrato interadministrativo)
Acordos de Rescisão por mútuo acordo
Próxima reunião
2.

Reunião com CIM e Áreas Metropolitanas

Devido a incompatibilidade de agenda do Presidente do Conselho Intermunicipal e do Secretário Executivo
Intermunicipal da CIM Região de Aveiro, decidido delegar a representação da Comunidade Intermunicipal na
técnica superior Olga Cravo, para participar na reunião a realizar no dia 17 de dezembro, pelas 10H00, na sede
da ANMP, em Coimbra, com todas as Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas.
A reunião terá como ordem de trabalhos a seguinte:
 Ponto de Situação do encerramento do QREN e do arranque do PORTUGAL 2020;
 Regulamentação Específica;
 Outros assuntos relevantes.
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3.

Aquisições em Agrupamento ‐ RU

Decidido remeter a todos os Presidentes de Câmara a minuta de Protocolo de Constituição de Agrupamento de
Entidades Adjudicantes, para as devidas adaptações à aquisição em agrupamento de Resíduos Urbanos.
Após a reunião do Conselho Intermunicipal e a conclusão das peças procedimentais, estão reunidas todas as
condições para o lançamento do concurso nos Municípios e a nomeação de júri, conforme memorando da
reunião de 28 de novembro.
4.

IERA – Reunião CIRA de 22‐12‐2014

Decidido, no seguimento de reunião havida na Reitoria da UA, informar e alertar os Presidentes de Câmara
para o ponto de situação da PAVEI (Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação),
em particular para a programação e agendamento de 26 ações de promoção do empreendedorismo e inovação
social, agregadas em quatro eixos prioritários de intervenção:





Eixo 1 ‐ Governação da plataforma para apoio e valorização do empreendedorismo e da inovação;
Eixo 2 – Promoção do desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo e inovação na Região
de Aveiro;
Eixo 3 ‐ Incubação de novas empresas no quadro das prioridades estratégicas da Região de Aveiro;
Eixo 4 – Comunicação e promoção de iniciativas de suporte ao empreendedorismo.

Para além das ações já em curso, é importante dar nota de três ações importantes que vão acontecer no
primeiro trimestre de 2015:


Organização de um Seminário Regional Educação Empreendedora, a 7 de fevereiro no Cineteatro
Alba;



Organização de um Concurso de ideias Start Aveiro Region XS com objetivo de colocar os alunos no
papel de empreendedores: 11 ações de divulgação (uma por Município) entre 13 e 20 de janeiro e
Evento final Regional do Concurso previsto para 10 de abril;



Organização do Concurso de ideias Start Aveiro Region de 1 fevereiro a 30 de junho (cerimónia final).
Neste âmbito é importante colocar à consideração o interesse dos Municípios em acolher o Workshop
de capacitação sobre crowdfunding, que será realizado no dia 18 de abril e em acolher a cerimónia
pública de apresentação dos projetos finalistas (evento final) que decorrerá no dia 30 de junho;
propõe‐se ainda a atribuição de prémios por Município para os 12 projetos finalistas (sugere‐se 6
meses de incubação num dos polos IERA) e um prémio (a decidir) para o vencedor do Concurso.



Organização da 2.ª edição do Laboratório de Empreendedorismo Labe Aveiro Region: de 13 de
janeiro a 22 de abril (sessão final). Aconselha‐se a participação de um técnico por Município nas ações
de capacitação (todas as 4.ª feira à tarde, de 4 de março a 15 de abril).
5.

EIDT – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro

Decidido, após a correção ortográfica – acordo ortográfico, revistos os nomes dos documentos e a menção aos
mesmos nos textos, atualizados os índices e formatação final, submeter a versão revista da EIDT na plataforma,
mesmo durante o período natalício.
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Apesar do prazo ter sido alargado para 15 de janeiro, uma vez que o objetivo de apresentar até dia 27 de
dezembro havia sido definido com o Conselho Intermunicipal, quisemos cumpri‐lo pontualmente, pese as
necessárias interações dos conteúdos atualizados dos textos e a final estruturação do documento final –
Estratégia/Diagnóstico e Caracterização/Plano de Ação – permitindo que possamos ser a primeira CIM a
concluir esta adaptação da Estratégia face aos novos regulamentos do Portugal 2020.
6.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Serviços para impressão gráfica de "Booklet" do Projeto Aqua‐add.
‐ Aquisição de uma Multifunções no âmbito do projeto transversal RUCI ‐ Estrutura de
Implementação do Programa Estratégico".
‐ Aquisição de 2 Tablets para apoio à Contratualização.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Diário de Aveiro
‐ 1bigo ‐ CAN ‐ Artistas e Eventos, Unipessoal Lda.
‐ Walk By Walk, Lda.
‐ PT Empresas
‐ CAMEEL
‐ AdRA ‐ Águas da Região de Aveiro
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis S. A.
‐ Sociedade Hoteleira Quinta do Louredo, Lda.
‐ Cartola de Equações ‐ Unipessoal Lda.
‐ Officina Digital ‐ Impressão e Artes Gráficas, Lda.
‐ RIS 2048 ‐ Sistemas Informáticos e Comunicações, Lda.

1.115,82 €
1.396,05 €
1.845,00 €
182,23 €
248,66 €
104,99 €
38,77 €
687,50 €
100,00 €
974,16 €
7.849,89 €

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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