Acta n.º 20/2015
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
dezasseis dias de novembro de 2015, 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.

Plataforma Ria de Aveiro

Na sequência do desenvolvimento da Plataforma Turística Ria de Aveiro (www.riadeaveiro.pt) e devido à
ausência dos interlocutores de alguns Municípios na sessão de apresentação e respetiva formação, decidido
reforçar o interesse na dinamização dos conteúdos lá publicados, através do envio de uma comunicação escrita
propiciando esse alinhamento e a sua operação, dentro e fora da Comunidade intermunicipal, com Espinho e
Mira.
A colaboração dos Municípios na Plataforma da Ria de Aveiro que se pretende nesta fase inicial é direcionada à
validação da informação dos POI (points of interest), adicionando‐lhes a respetiva fotografia e à publicação de
eventos no âmbito turístico, caso existam.
Neste sentido, enviou‐se o Manual da plataforma, manifestando a disponibilidade da CIM Região de Aveiro
para esclarecer e apoiar quaisquer dúvidas que possam ter.
2.

Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações (SANQ) ‐ Aprofundamento
Regional

Considerando que as atribuições das Comunidades Intermunicipais no que se refere à articulação com a
administração central no domínio da rede de educação e formação, as torna atores‐chave da componente
regional do SANQ, foi desenvolvido um Projeto‐Piloto pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP, IP) com algumas CIMs, com o objetivo de desenhar a Metodologia de Aprofundamento
Regional, tendo em vista a antecipação de necessidades de qualificações dos respetivos territórios e
consequente elaboração de proposta de rede de oferta de cursos de dupla certificação.
Neste enquadramento, decidido aceitar o convite do Presidente do Conselho Diretivo da ANQEP para
participar, com o Técnico Superior, Rodolfo Caprichoso, na reunião de trabalho a realizar no dia 10 de
novembro, pelas 14H00, na FIL – Parque das Nações, com o objetivo de conhecer o Referencial Metodológico
e de equacionar os próximos passos, tendo em vista o envolvimento ativo da CIM no diagnóstico de
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necessidades de qualificação e na elaboração da respetiva proposta de rede de oferta formativa de dupla
certificação, para o respetivo território.
3.

Visita a pontos de interesse sobre a pesca na Região de Aveiro

A pedido da Portugal Travel Team e com a colaboração da equipa técnica do Grupo de Ação Costeira da Região
de Aveiro, decidido estruturar o programa de visita a Aveiro de um pequeno grupo de pessoas ligadas à pesca
polaca e ao Fundo Europeu das Pescas Marítimas.
A visita deverá ocorrer no dia 15 de dezembro de 2015, com a seguinte programação:






‐ Receção e início da visita
‐ Porto de pesca longínqua
‐ Porto de pesca costeira/Docapesca (Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro)
‐ Cais dos pescadores da Bruxa / ANGE (Pesca local/artesanal)
‐ Viveiros de bivalves (Aquacultura)
13H00 ‐ Fim da visita
10H15
10H30
11H15
12H15

4.

Código Regulamentar

Decidido conceder a extensão do prazo, até 16 de novembro de 2015, ao Grupo de Trabalho de Preços e Taxas
para possibilitar a articulação com o Grupo de Trabalho de Atividades Económicas e fechar a sua participação,
totalizando os 12 temas/áreas.
Assim, torna‐se viável a conclusão da elaboração da versão preliminar do Código Regulamentar Intermunicipal,
pois apenas estes conteúdos estão em falta, para a revisão final da proposta, em curso no quadro da Rede
Jurídica Intermunicipal.
5.

Rede Jurídica

Decidido convocar nova reunião da Rede Jurídica Intermunicipal para o dia 16NOV, pelas 10H00, para tratar,
nomeadamente, dos seguintes pontos:





Código Regulamentar: ponto de situação das duas áreas temáticas em falta e da revisão final;
Energia elétrica: propostas de deliberação de Sever e Anadia e possibilidade de deliberação única, com
proposta de minuta elaborada por Estarreja;
Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros: abordagem;
Semana de 35H00: passos a dar e ponto de situação nos Municípios, além da possibilidade de
aplicação à própria Comunidade Intermunicipal.
6.

Projetos QREN ‐ Contrato de Subvenção‐Global e MaisCentro

Decidido na reunião semanal, após o ponto de situação atualizado dos processos de encerramento das
operações, reforçar o enfoque interno nesta área e a articulação com os municípios, ao individualizar os
pendentes, elaborando 11 listas.
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O objetivo é distribuir no Conselho Intermunicipal, em Vagos, essa lista individualizada de projetos por
município, que passará a ser mensalmente atualizada aos membros do CI, permitindo agilizar os
procedimentos com os técnicos municipais, de forma a objetivar encerramentos.
7.

Aquisições e Despesas Autorizadas

Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos:

Aquisições Bens e Serviços
‐ Aquisição de Baterias para Hyundai Santa Fé e Rover 200.
‐ Reparação do tampo da mesa da Sala do Conselho.
‐ GAC‐RA ‐ Fórum do Mar 2015: Inscrição e aluguer de espaço.

Pagamentos
‐ NEC Portugal ‐ Telecomunicações e Sistemas, S. A.
‐ Bongás Express ‐ Combustíveis, S. A.
‐ Via Verde
‐ Aveiclean ‐ Limpeza e Conservação, Lda.
‐ Lucilia Maria Cardoso Salgado Mexia Alves
‐ Electroneiva, Lda.
‐ Dario Matos Almeida
‐ CTT ‐ Correios de Portugal, S. A.
‐ MEO ‐ Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.

Montante (c/ IVA)
21.486,32 €
82,16 €
77,55 €
421,28 €
600,00 €
234,44 €
1.107,00 €
113,77 €
332,02 €

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 Intermunicipal,
JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS
2015.11.24 17:31:39 Z
____________________________________________

José Eduardo de Matos
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