Acta n.º 9/2015
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
catorze dias de maio 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.

Workshop sobre "Planos de Mobilidade Urbana Sustentável"

Decidido comunicar ao IMT ‐ Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I.P. a participação da Engª Susana
Castelo (da TIS.PT), para apresentação do projeto elaborado pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro no âmbito do Workshop.
2.

Balanço da implementação dos Polos IERA

Decidido colaborar na elaboração do balanço sobre a implementação dos Polos IERA no âmbito da Incubadora
de Empresas da Região de Aveiro, pois é um desafio estratégico dos 11 Municípios da Região de Aveiro, da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e da
Universidade de Aveiro (UA), com o objetivo de potenciar economicamente as estratégias territoriais de
promoção e de desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação social na Região de Aveiro.
As diversas iniciativas desenvolvidas no âmbito da IERA resultaram de um processo colaborativo com
alinhamento político, institucional e organizacional, que permitiu a integração/criação de espaços (polos),
serviços e ações diferenciadoras de apoio à incubação de ideias de negócio e de empresas, e a criação de
referenciais de trabalho em rede que foram determinantes para a sua concretização, que importa ajustar às
novas necessidades e a diferentes respostas, consensualizando a discussão de um futuro modelo de operação.
3. Conferência "Estarreja 2020 ‐ Crescimento Verde: um compromisso global na agenda
local"
Decido aceitar o convite do Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina, para participar
na Conferência "Estarreja 2020 ‐ Crescimento Verde: um compromisso global na agenda local", a realizar no dia
21 de maio de 2015, com início às 09H00, no Auditório do Cine‐Teatro de Estarreja.
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4.

Agradecimento ‐ Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Decidido dar conhecimento da carta recebida da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
agradecendo o apoio e colaboração da CIM Região de Aveiro à realização da sessão de esclarecimento
referente aos processos de Reporte de Contas ‐ 2014 e Formação de Tarifários ‐ 2016, realizado nas nossas
instalações, no dia 16 de abril, com um balanço muito positivo, não só pela participação das entidades gestoras
como pela partilha de experiências.
5. Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial
Decidido criar equipa interna, composta por Rogério Pais, Olga Cravo, Patrícia Castro e José Anjos, para abraçar
a tarefa complexa de reunir todos os componentes e projetos que consubstanciarão os formulários e o texto
enquadrador do pacto, numa tarefa inovadora nos moldes e nas exigências, colocando sucessivas dificuldades
na conformação dos documentos e na harmonização dos conteúdos.
Elaborada a estrutura, foram acolhios os contributos dos 2 workshops e demais parceiros, em interação com a
UA, para além dos projetos dos 11 municípios, originando uma 1ª versão de trabalho, base de discussão para as
abordagens ao Centro 2020, para o Conselho Estratégico do Desenvolvimento Intermunicipal e para o
Conselho Intermunicipal, incorporando sucessivas nuances e projetos, para se almejar fechar a proposta até dia
21, às 18h00.
6. Congresso da Região de Aveiro 2015
Decidido criar equipa interna, com Rodolfo Caprichoso e Ana Vieira, elencando‐se uma lista de tarefas e um
caderno de encargos para garantir o sucesso da iniciativa, nos moldes de 2013, procurando‐se obter no curto
espaço de tempo o máximo de promoção e impacto, para além dos aspetos organizativos.
Assim, desde a logística do e para o local, os serviços de apoio de secretariado à sala, do protocolo e convites,
inscrições, etc, à promoção e divulgação com boletim, anúncios, merchandising, etc, ficou montada a base de
trabalho a desenvolver e a articular com outras entidades e empresas.
7. Aquisições e Despesas Autorizadas
Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição e aplicação de venezianas exteriores "Brisa‐Solar" nas janelas dos Gabinetes
do 2º andar do edifício‐sede da CIM Região de Aveiro.

Pagamentos
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicação e Multimédia, S. A.
‐ Via Verde
‐ Aveiclean ‐ Limpeza e Conservação, Lda.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A.

Montante (c/ IVA)
191,03 €
66,80 €
421,28 €
141,27 €
177,29 €
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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

Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
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sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO,
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____________________________________________
José Eduardo de Matos
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