Acta n.º 2/2015
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
trinta 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.

Comprovativo da Candidatura EIDT‐99‐2014‐01‐010

Decidido comunicar o comprovativo de submissão da candidatura de pré‐qualificação "Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial ‐ 2014‐2020 ‐ Quadro Comum de Investimento da Região de Aveiro", a todos os
Municípios associados, culminando a introdução dos recentes ajustamentos requeridos à luz das novas
instruções da autoridade de gestão, num continuado trabalho de equipa com a UA.
2.

CIROA ‐ Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais

No âmbito do projeto de criação de um Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais, decidido enviar a
todos os membros do grupo de trabalho, coordenado pelo Município de Ílhavo, a proposta de Caderno de
Encargos para a "Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira", para validação final e elaboração
das restantes peças do procedimento de contratação pública, a apresentar ao Conselho Intermunicipal.
O objetivo é proceder, em fevereiro, ao lançamento concursal do estudo a efetuar face ao diagnóstico
realizado, visando a utilização/construção de instalações nos 11 Municípios da Região de Aveiro e a futura
gestão conjunta.
3.

Portugal Náutico ‐ Sessão de Apresentação

Decidido enviar o Técnico Superior Dr. José Anjos, em representação da CIM Região de Aveiro, para participar
numa reunião a realizar no dia 26 de janeiro, pelas 15H30, na CCDRC, em Coimbra, com o intuito de debater e
planear um conjunto de atividades ligadas à Fileira da Náutica de Recreio e ao envolvimento da Região Centro
e discutir o Projeto Portugal Náutico, promovido pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) e pela Oceano
XXI – Associação para o Conhecimento e Economia do Mar. O propósito do Portugal Náutico é o de tornar o
nosso país num dos destinos europeus preferenciais de atividades de náutica de recreio, procurando atrair os
muitos milhares de nautas europeus.
O Projeto Portugal Náutico assenta no desenvolvimento de uma estrutura em rede que envolva os vários
atores da fileira. Uma fileira inclusiva, que se pretende que se estenda a todas as atividades económicas
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relacionadas com a náutica e as marinas, às infraestruturas, sem esquecer os territórios. Esta Rede deverá ser
capaz de:







Criar pacotes de oferta de náutica de recreio que induzam o fomento da atividade de charter e
reforcem a procura da manutenção e reparação de embarcações;
Maximizar o legado histórico;
Maximizar o potencial das infraestruturas náuticas integradas na economia das cidades;
Dinamizar eventos relevantes;
Dinamizar a produção industrial de produtos e serviços da Náutica de Recreio;
Desenvolver as diversas fileiras da Náutica de Recreio
4.

Reunião de Trabalho BTL 2015

Decidido participar numa reunião de trabalho a realizar no dia 26 de janeiro, pelas 11H00, na sede da TCP, em
Aveiro, tendo em vista a operacionalização e participação conjunta das CIM's no stand do Turismo Centro de
Portugal na BTL 2015. Na reunião serão debatidos os seguintes pontos:





Stand – Lay out do balcão das CIMs;
Programa de Animação – Sorteio do espaço horário de cada CIM e discussão do modelo de atuação
dos momentos de degustação e animação;
Apresentação de projetos por comunidade intermunicipal;
Discussão de Plano de Comunicação BTL 2015.
5. GAC‐RA ‐ Projeto de Avaliação de Ecossistemas Marinhos

O Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (GAC‐RA) e do Oeste (Adepe) participam como parceiros no
projeto ‘Avaliação dos serviços de ecossistemas em áreas marinhas protegidas – dois casos de estudo na costa
centro de Portugal Continental, a Zona de Proteção Especial (ZPE) das Berlengas e a área delimitada a norte
pela potencial ZPE Aveiro‐Cabo Carvoeiro (ainda não classificada) e a sul pela área de intervenção do GAC da
Região de Aveiro, liderado pela SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e financiado pela
Iniciativa Gulbenkian Oceanos.
Com um grande enfoque no envolvimento de agentes, pretende‐se avaliar os benefícios económicos da
implementação destas áreas e das medidas de gestão associadas à conservação dos valores naturais, assim
como os custos associados à perda de biodiversidade e degradação desses ecossistemas pela falta de
designação e/ou implementação de medidas de gestão adequadas.
Decidido comunicar a todos os colaboradores o início do estágio de 6 meses da engenheira do ambiente,
Raquel Bulhões, no âmbito do projeto de avaliação de ecossistemas marinhos, em estreita colaboração com a
Universidade de Aveiro, e convocar todos os parceiros para a primeira reunião regional do projeto, a realizar no
próximo dia 3 de fevereiro, pelas 11H00, na sede da Comunidade Intermunicipal, com a seguinte ordem de
trabalhos:


Apresentação do projeto (“Avaliação dos Serviços de Ecossistemas em Áreas Marinhas Protegidas
(AMP) – 2 casos de estudo”), equipa (GA‐RA, ADEPE, SPEA) e objetivos.
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Enquadramento à temática (objetivos da IGO, serviços de ecossistemas, importância para a economia
do mar/municípios).
Informação sobre a estratégia de envolvimento de agentes (realização de workshops, website).
Contributo esperado por parte dos municípios (apoio logístico).
Encerramento (esclarecimento de dúvidas, disponibilização da Brochura e lista de agentes
identificados.
6. Campanha 'Ria de Aveiro' no Integr@te'14

Decidido convocar reunião de trabalho entre a CIM Região de Aveiro, a Universidade de Aveiro e a Associação
Académica, para o dia 2 fevereiro, pelas 11H30 horas, na Reitoria, para avaliação dos resultados das ações de
dinamização da campanha "Ria de Aveiro" junto dos núcleos da Associação Académica da Universidade de
Aveiro.
7. "Serviços Partilhados e Compras Públicas ‐ Inovar com Valor"
Decidido estar presente, com os técnicos Drª Cristina Guerra e Dr. José Anjos, na sessão de trabalho "Serviços
Partilhados e Compras Públicas ‐ Inovar com Valor", promovida pela Entidade de Serviços Partilhados da
Administração Pública, I.P. (eSPap), em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro, no dia 30 de janeiro, pelas 14H30, em Coimbra.
Com o objetivo apresentar a estratégia do Governo Português para os próximos anos na área dos Serviços
Partilhados e Compras Públicas, nas suas diferentes dimensões operacional e jurídica, serão ainda
apresentadas duas experiências práticas da Região do Centro, de acordo com o seguinte programa:







Sessão de Abertura
Serviços Partilhados de Finanças e Recursos Humanos ‐ Uma Nova Aposta de Gestão Integrada
Serviços de TIC e Inovação em PMO ‐ Uma Nova Rede de Interoperabilidade
Compras Públicas ‐ Novos Desafios Operacionais e Jurídicos
Testemunhos Práticos da Região ‐ Universidade de Coimbra, Comunidade Intermunicipal do Oeste
Debate e Encerramento
8. Reunião Geral Interna de Gestão pela Melhoria (29 janeiro 2015)

Um ano depois de se haver introduzido esta prática mensal, deliberado efetuar o balanço de 2014 em avaliação
contínua, para além dos assuntos em cima da mesa de trabalho, designadamente:










Notas da última reunião / Seleção de outro colaborador para elaboração das Notas da Reunião.
Balanço de 2014 (Aspetos positivos e a melhorar)
SCI e SGD ‐ Ponto de Situação (Apresentação do fluxo da Receita)
Plano de Comunicação – Boletim ‐ Ponto de Situação
Obras, Equipamentos e Layout – Plano 2015
Apresentação do Tema do Estágio
Projetos em Curso: Rombos do Baixo Vouga
Outros Assuntos
Próxima reunião.
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9.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Campanha Promocional dos Produtos da Ria | Aquisição de serviços de impressão de
postais para passatempo ‐ Dia dos Namorados.
‐ Aquisição de Apoios de Pés Climatizados.

Pagamentos

Montante (c/ IVA)

‐ Virgílio Mandes Porto
‐ Jornal "O Ilhavense"
‐ António Jorge Serra Ferreira
‐ Domínio Vivo ‐ Formação e Consultoria, Lda.

117,00 €
430,50 €
615,00 €
1.500,00 €

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se
MARIA MENDONÇA DA SILVA CRAVO e, depois de
lavrado a presente ata que redigi e subscrevo OLGA
___________________________________________
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,
Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=ALVES VALENTE DE MATOS,
givenName=JOSÉ EDUARDO, serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
Dados: 2015.02.11 18:02:14 Z

JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
____________________________________________
José Eduardo de Matos
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