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Aveiro, 15 de abril de 2015 

 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Assembleia Intermunicipal aprova Relatório e Contas de 2014 

  

 

A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro 

realizou a sua reunião ordinária de abril de 2015, na segunda-feira dia 13, tendo como tema 

principal a apreciação e votação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência da CI Região 

de Aveiro de 2014, previamente aprovada pelo Conselho Intermunicipal de 23MAR15. 

O documento aprovado por larga maioria e sem votos contra, faz um sumário do 

trabalho desenvolvimento em 2014, com um balanço muito positivo e uma situação financeira 

tranquila e estável. 

Apresentamos em anexo o texto da Introdução desse Relatório. 

A 1ª Revisão Orçamental de 2014 visando a integração do saldo de gerência de 2014 foi 

também aprovada. 

Nessa reunião foi também apreciada a atividade da CI Região de Aveiro no período de 

25NOV14 a 06ABR15, enviando-se em anexo o documento que serviu de base a esse ponto da 

ordem de trabalhos. 

Por essa via foi comunicada a alteração da data do Congresso da Região de Aveiro 2015 

para os dias 28 e 29 de maio, em Aveiro, por motivos de gestão de agenda. 

  

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

José Ribau Esteves, eng.  

Presidente da CI Região de Aveiro 
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

Ano 2014 
  

 

 

 

 

I.              Introdução 

 

            Os objectivos definidos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

2014, foram a referência do trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro – Baixo Vouga, neste que foi o seu quinto ano completo de existência após o seu 

nascimento formal a 16 de Outubro de 2008. 

 

             A atividade da CI Região de Aveiro foi desenvolvida em estreita parceria com 

os Municípios associados, conseguindo-se aumentar a sua capacidade de realização pela 

congregação das energias de todos, contribuindo para o desenvolvimento desta 

importante região de Portugal, e dando seguimento ao trabalho no âmbito do 

Associativismo Municipal que foi desenvolvido pela Associação de Municípios da Ria e 

pela Grande Área Metropolitana de Aveiro. 

 

                 Neste ano de 2014 instituímos e comemorámos o “Dia da Região de Aveiro”, 

a 16 de outubro, com um programa que integrou a assinatura do novo Contrato de 

Parceria Institucionais entre a CI Região de Aveiro e a Universidade de Aveiro 

(realizada na UA com a presença do Ministro Poiares Maduro), e um espetáculo da 

Filarmonia das Beiras no Quartel das Artes em Oliveira do Bairro.  

 

                 No ano 2014 a CI Região de Aveiro manteve uma atividade muito intensa, 

destacando-se a execução de vários projetos e programas em que estamos envolvidos, 

com destaque para os seguintes: 

 

- Subvenção global / Contratualização com o PO Centro / ”MaisCentro”; 

 

- Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro; 

 

- Polis Litoral Ria de Aveiro; 

 

- AdRA / Águas da Região de Aveiro; 

 

- Parque da Ciência e Inovação da Região de Aveiro; 

 

- Programa de Formação de Funcionários Municipais; 

 

- Projeto “Aqua Add”, com assinatura do “Acordo Aqua-Add” e a realização da sua 

conferência final em setembro de 2014; 

 

- Projeto “Ciência em Movimento”, num processo de cooperação entre a CI Região de 

Aveiro e a Fábrica Ciência Viva da Universidade de Aveiro; 
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- Execução do Projeto “Cultura em Rede”, destacando-se o trabalho e a exposição 

“Lugares Múltiplos” de Ana Aragão, que foi apresentado em todos os Municípios da 

Região de Aveiro.   

 

                  Os Orgãos Dirigentes da CI Região de Aveiro desenvolveram a sua atividade 

normal, com as reuniões mensais do Conselho Executivo, as reuniões devidas da 

Assembleia Intermunicipal e do Conselho Consultivo.  

 

                  O Secretário Executivo, Dr. José Eduardo Matos, tomou posse e iniciou 

funções no dia 2 de janeiro de 2014. 

 

  

 

 

II.             A Atividade 

 

                   A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 2013 foi de 

1.475.636,03 euros (superior a 2013 em 47%), tendo o Orçamento uma dimensão de 

1.791.949,34 euros (superior a 2013 em 24%). 

                  A gestão dos Fundos Comunitários do QREN, no que respeita ao 

PORCentro, ao POVT, ao POPH e também ao PROMAR, tiveram um funcionamento 

regular, no que respeita aos projetos geridos diretamente pela CI Região de Aveiro. 

                  A preparação do novo quadro de Fundos Comunitários “Portugal 2020” teve 

um trabalho muito intenso, destacando-se a elaboração da Estratégia Integrada de 

Desenvolvimento Territorial e o Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro.   

  

                   Assim sendo, foram concretizadas as prioridades de gestão definidas para o 

ano 2014: 

  

1. Execução do contrato de delegação de competências com subvenção global, 

entre a Autoridade de Gestão do POCentro e a Região de Aveiro, com um 

intenso trabalho com os onze Municípios associados, e já em fase final de 

execução; 

 

2. Desenvolvimento do trabalho de preparação do novo quadro de Fundos 

Comunitários “Portugal 2020”, nomeadamente com a elaboração e apresentação 

pública da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e o Quadro Comum de 

Investimentos da Região de Aveiro; 

 

3. Gestão do Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro, com a execução de 16 

projetos, numa intensa interação com as Entidades Titulares e com a 

AG/PROMAR, assim como a participação nos trabalhos da Rede Nacional dos 

GAC’s e na Rede Europeia FARNET;  

 

4. Desenvolvimento da função de administração da “Polis Litoral – Ria de Aveiro 

SA”, em representação dos Municípios envolvidos neste importante programa 

de qualificação e valorização da Ria de Aveiro; 
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5. Acompanhamento da gestão de AdRA / Águas da Região de Aveiro e da 

SIMRIA; 

 

6. Desenvolvimento da função de administração da “PCI – Parque da Ciência e 

Inovação”, em representação dos Municípios envolvidos neste importante 

projeto; 

 

7. Campanha promocional dos produtos da Ria de Aveiro e Projeto PRORia (em 

cooperação com a Turismo Centro de Portugal); 

 

8. Acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro: 

                  - acompanhamento da gestão do CHBV e criação do Hospital Central de  

                      Aveiro, assim como do processo de reorganização da rede hospitalar; 

                  - implementação das portagens na A17, na A25 e na A29; 

                  - construção da Barragem de Ribeiradio; 

                  - implementação da nova Comarca do Distrito de Aveiro no âmbito da nova  

                       reforma do mapa judiciário; 

                  - evolução dos fenómenos da erosão costeira; 

                  - a nova ligação ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca; 

                  - gestão portuária, na defesa da autonomia do Porto de Aveiro; 

 

9. Lançamento e gestão do PAPERA 2014 / Programa de Apoio a Eventos da 

Região de Aveiro, com relevante sucesso, pelas suas 99 Candidaturas e 16 

Projetos apoiados e executados a cem por cento, num investimento total da CI 

Região de Aveiro de 30.000 euros. 

 

                A qualidade da gestão, a empenhada e intensa participação dos Municípios na 

vida da sua Associação, voltaram a ser realidades importantes da vida da CI Região de 

Aveiro neste ano de 2014. 

 

                A atividade realizada pela CI Região de Aveiro foi muito intensa e 

diversificada, integrando acções de relevante interesse para os Municípios e para a 

Região de Aveiro no seu todo, no âmbito da estratégia definida de implementação do 

Plano Territorial de Desenvolvimento. 

 

                Além do cumprimento das prioridades definidas nas Grandes Opções do 

Plano e Orçamento de 2014, outros objetivos foram concretizados, dos quais 

destacamos:  

 

A. Participação na Direção da “Turismo Centro de Portugal” e na BTL 2014 

integrando o stand da TCP; 

 

B. Participação no processo de gestão do “Cluster para o Conhecimento e a 

Economia do Mar”, nomeadamente na Associação Fórum Mar Centro e na Associação 

Oceano XXI (presidido desde 21DEZ12 pelo Presidente da CI Região de Aveiro); 

 

C. Participação no “Fórum do Mar 2014”, de 28 a 30 de maio, num stand 

partilhado entre a CI Região de Aveiro / GAC-RA, a Universidade de Aveiro e a 

Comunidade Portuária de Aveiro; 
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D. Gestão do Sistema de Informação Geográfica da Ria de Aveiro de forma 

articulada entre a CI Região de Aveiro e cada um Municípios associados; 

 

E. Execução da atualização da cartografia 1:10.000 da Região de Aveiro, gerindo 

os contratos de apoio técnico, execução e fiscalização, com um valor total de cerca de 

250.000 euros;  

 

F. Participação na Academia de Verão da Universidade de Aveiro com uma 

“Turma CIRA” composta por vinte e dois jovens do ensino secundário dos onze 

Municípios associados, de 15 a 20 de julho; 

 

G. Gestão da Rede das Bibliotecas Municipais e do 1º Concurso Intermunicipal de 

Leitura; 

 

H. Execução da candidatura aprovada pelo POVT para aquisição de equipamento 

de proteção individual para todas as Corporações de Bombeiros da Região de Aveiro, 

tendo os protocolos sido assinados no dia 4 de abril; 

 

I. Execução das várias ações previstas no âmbito da Agência para a 

Sustentabilidade e Competitividade, num processo liderado pelo Município de Águeda. 

 

J. Realização de concurso e adjudicação com início das obras de reparação dos 

rombos das margens do Rio Vouga (na zona do Baixo Vouga, em Albergaria-a-Velha, 

Aveiro e Estarreja), com um valor total de 192.199,42€;  

 

K. Desenvolvimento da execução do PIMTRA, Plano Intermunicipal de 

Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro (iniciado em 12SET11), com a liderança 

técnica da empresa TIS.PT e a participação da CI Região de Aveiro, dos seus 

Municípios associados e de várias empresas do setor, tendo a sua apresentação pública 

final sido realizada no dia 16 de julho; 

 

L. Participação nos “Open Days” em Bruxelas, em outubro 2014, com intervenção 

do Presidente do CI na conferência “Cooperação entre Municípios e Universidades” e 

de uma comitiva com representantes de todos os Municípios da CI Região de Aveiro no 

âmbito do trabalho da Agência para a Sustentabilidade e Competitividade. 

 

 

  

 

III.                Nota Final 

 

                  A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro viveu um ano cheio de 

atividades e realizações, numa dinâmica muito forte, determinada em especial, pelo 

empenho dos seus onze Municípios associados e pela gestão e o aproveitamento dos 

Fundos Comunitários do QREN para a execução de vários projetos. 

                  O ano 2014 foi especialmente marcado pela gestão em simultâneo da 

execução de projetos do QREN 2007/2013 e pela preparação da execução do “Portugal 

2020”, destacando-se todo o trabalho de elaboração e apresentação pública da Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento Territorial e do Quadro Comum de Investimentos da 

Região de Aveiro. 
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                  A institucionalização do “Dia da Região de Aveiro” a 16 de outubro, com a 

assinatura no novo Contrato de Parceria Institucional entre a CI Região de Aveiro e a 

Universidade de Aveiro, fica como uma das marcas distintivas de 2014. 

                   Ao nível do planeamento, o ano fica marcado pela finalização e 

apresentação pública do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região 

de Aveiro, que iniciou já a sua fase de operacionalização. 

                   A determinação que temos em dar seguimento a importantes objetivos que 

conquistámos, nomeadamente os investimentos do Polis da Ria de Aveiro, da empresa 

Águas da Região de Aveiro e do Parque da Ciência e Inovação, teve em 2014 um ano 

muito importante para a sua concretização e crescimento no futuro próximo.   

                   As Parcerias Institucionais que estão na base de todos os projetos e de todas 

as apostas da CI Região de Aveiro, são da maior importância e marcam a estratégia de 

eficiência coletiva que temos em operação para o crescimento e o desenvolvimento da 

Região de Aveiro. 

                   Outros assuntos da maior importância como as Portagens nas ex-SCUT, a 

capacitação e o futuro do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro, Águeda e 

Estarreja), a defesa costeira e o combate à erosão, a nova ligação ferroviária Aveiro,  

Viseu, Guarda, Salamanca, a gestão autónoma do Porto de Aveiro, a defesa do curso de 

Medicina na Universidade de Aveiro, entre outros, têm recebido e vão continuar a 

receber toda a nossa atenção e empenhado trabalho. 

                  Todos os outros muitos dossiers e projetos em que a CI Região de Aveiro 

esteve e está envolvida, tiveram um trabalho afincado e consequente, prosseguindo a 

sua execução com normalidade e cumprindo globalmente os objetivos fixados. 

                  Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autarcas, Funcionários, 

Colaboradores, Associações, Governo e Instituições da Administração Central, 

Empresas Fornecedoras e Empreiteiros,..., que estiveram na construção da Região de 

Aveiro neste importante ano de 2014, pelo contributo que foram capazes de dar.  

                  Numa relação de trabalho intenso e profundo da CI Região de Aveiro com os 

seus onze Municípios associados, continuamos a construir Mais e Melhor Região de 

Aveiro. 

 

 

 

   

Aveiro, 23 de março de 2015. 

 

 

 

                                                               

                                  O Presidente do Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro, 

 

 

   

                                                          (José Agostinho Ribau Esteves, eng.) 

 

 

 

 


