Aveiro, 14 de agosto de 2017

NOTA DE IMPRENSA

Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 10AGO17

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro realizou no dia 10
de Agosto de 2017 a sua reunião ordinária mensal, em Ílhavo, destacando‐se das suas deliberações, as
seguintes:

1. Projeto de Execução de Centros de Recolha Oficial de Animais / lançamento de concurso
Foi deliberada a abertura de procedimento para a aquisição de serviços para elaboração do projeto de
execução do Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais da Região de Aveiro (CIROA‐RA),
nomeadamente dos Centros de Aveiro, de Águeda e de Ovar. Considerando o histórico do estudo de
viabilidade técnica e económica, o estudo para serviços de Veterinária Intermunicipal, e o impacto da
nova legislação no número de animais vadios ou errantes a gerir, foi deliberado autorizar a abertura
do procedimento e aprovar as peças concursais.
Este ato resulta do trabalho conjunto de uma equipa de Técnicos das Câmaras Municipais envolvidas e
da CI Região de Aveiro, tendo como objeto principal o elaborar de Projeto de Execução com
arquitetura e especialidades, para um CIROA‐RA, distribuído em 3 Centros de Recolha Oficial: CRO 1 –
Aveiro (aproveitando ao máximo possível a obra iniciada em 2001), CRO 2 – Águeda, e CRO 3 – Ovar,
sendo que o CIROA‐RA também será integrado pelo CRO de Ílhavo, que está em funcionamento
cumprindo a legislação em vigor.
O valor estimado para a presente prestação de serviços é de 74.500€ (+IVA), sendo o prazo de 105
dias, e tendo o investimento das obras a projetar um valor estimado de 2.500.000€. Para este
concurso são convidadas a apresentar proposta quatro Empresas Projetistas previamente
selecionadas. Os serviços objeto do presente concurso compreendem as fases de estudo prévio,
projeto de execução e assistência técnica na execução da obra.

2. Novo concurso em agrupamento para fornecimento de energia elétrica
Os Municípios e a CI Região de Aveiro transitaram em 2015 do mercado regulado para o regime de
preços livres de venda de eletricidade a clientes finais, e terão de estabelecer um novo contrato de
fornecimento dos serviços de energia elétrica – instalações, edifícios e iluminação pública – uma vez
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que o atual contrato, celebrado a 1 de dezembro de 2015, com prazo de duração de dois anos,
termina a 30 de novembro próximo.
Assim, foi já lançado um novo concurso público de aquisição de serviços, na mesma lógica
intermunicipal, para o "Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em
Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal –
Iluminação Pública (BTN‐IP) dos Municípios de Albergaria‐a‐Velha, Anadia, Agrupamento de entidades
adjudicantes do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do
Vouga, Vagos, e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, entidades que integram o
Agrupamento de Entidades Adjudicantes", com prazo de 2 anos e o valor base de 21.584.786€ (+IVA).
Este ato é o corolário do processo interno de aprovação pelos orgãos dos dez Municípios que
constituem o agrupamento de entidades adjudicantes, gerido pela CI Região de Aveiro, tendo como
base o trabalho da sua equipa técnica de interlocutores nesta área da energia, para fornecimentos às
3005 instalações que estão envolvidas neste processo. Relembre‐se que o atual contrato garantiu
uma poupança de cerca de 2,2 milhões de euros (13%) em dois anos.

3. Programação Cultural em Rede / aprovado e formalizado contrato com Centro 2020
Embora com um calendário previsto para 2017, 2018 e 2019, foi agora comunicada pelo Programa
Operacional Regional Centro 2020, a decisão de Aprovação da Candidatura, com o respetivo Termo de
Aceitação. A Programação Cultural em Rede da Região de Aveiro é um projeto da Comunidade
Intermunicipal financiado pelo Centro 2020, que integra os onze Municípios, e pretende dar enfoque a
uma programação em rede que promova visitas guiadas, a dinamização de equipamentos culturais,
bem como programas de valorização do património cultural, com o objetivo global de aumentar a
atratividade da Região e contribuindo para a sua afirmação como destino turístico e cultural.
O projeto já está em execução, sendo que nos meses de maio e junho 2017 realizaram‐ se os mais
variados espetáculos nos onze Municípios da Região. Para 2018 e 2019 esta aposta em rede permitirá
ampliar os fluxos de turismo cultural, valorizar os equipamentos com valores patrimoniais, gerando
atratividade e, por sua vez, promover emprego e riqueza na nossa Região.

4. Autoridade Regional de Transportes continua em desenvolvimento
Foram emitidas as primeiras dez Autorizações Provisórias para carreiras intermunicipais, enquanto se
validam as restantes. Igualmente, a Comunidade Intermunicipal vai proceder à publicação do anúncio
do concurso do serviço público de transportes de passageiros (SPTP) no Jornal das Comunidades
Europeias (JOUE), um anúncio prévio do concurso único, que em princípio vai englobar toda a Região
de Aveiro, as carreiras e o serviço de transportes escolares.
Nesta reunião foi efetuado o ponto de situação dos diferentes passos dados, sendo dada nota do
trabalho de campo efetuado por cada Município ao nível da monitorização e verificação de carreiras
municipais, assim como da preocupação com garantias de melhoria na qualidade e abrangência da
rede futura de SPTP no âmbito da futura contratualização. Relativamente aos contratos
Rua do Carmo, n. 20 - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado 589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

interadministrativos, foram já seis os Municípios que delegaram competências na CI Região de Aveiro,
ficando quatro para o próximo mandato, e estando Aveiro a analisar o modo de se articular face à sua
recente concessão.
Foram também debatidas questões associadas à melhoria da coesão social e territorial que merecem
especial atenção por parte dos Municípios nesta fase de pré‐planeamento das redes futuras, com o
desenhar de propostas no sentido:
i) da alimentação de novas centralidades, polos atractores e/ou geradores de fluxos, e
ii) do alargamento da rede a territórios mais periféricos, integrando também os “transporte a pedido”.

5. Projetos do Baixo Vouga Lagunar / ponto de situação
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro tomou conhecimento do ponto de situação dos
Projetos que a Comunidade Intermunicipal e os seus Municípios associados têm aprovados e/ou em
vias de aprovação nas Autoridades de Gestão do Portugal 2020.
Pela sua importância apresentamos informação sumária sobre os Projetos do Baixo Vouga Lagunar.
A Ria de Aveiro é uma das vinte e duas zonas críticas de inundações caraterizada nas cartas de zonas
inundáveis e de risco de inundações, encontrando‐se identificada no Water Information System for
Europe (WISE) e esta intervenção no Baixo Vouga em concreto tem como objetivo e função principal a
prevenção de riscos de cheias e inundações, em toda a área do Baixo Vouga Lagunar. Trata‐se de um
investimento estrutural que visa a redução do risco de cheias e inundações na região do Baixo Vouga
Lagunar, onde a defesa do território, de pessoas e bens contra as cheias, inundações e marés, assume
uma prioridade muito relevante.
Como previsto no Plano de Atividades da CI Região de Aveiro, numa alargada equipa intermunicipal,
envolvendo Municípios e o Ministério da Agricultura (DRAPC e DGADR), estão a avançar as diferentes
frentes que se cruzam naquele território de elevadas potencialidades agrícolas e ambientais. Uma das
operações, de matriz intermunicipal, com aspetos capitais para a Região de Aveiro, é o projeto das
Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés ‐ Rio Velho e Rio Novo do
Príncipe, também conhecido por “Ponte Açude do Rio Novo do Príncipe”, que em termos hidráulicos
tem os seguintes os objetivos:
‐ isolamento do Rio Novo do Príncipe da influência das marés e das correntes de montante,
garantindo, no entanto, a acessibilidade das espécies piscícolas da Ria a montante;
‐ permitir o armazenamento de água (não salobra) para rega nos períodos secos.
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro lançou o concurso público para a execução desta
obra com um valor base de 8.537.379€ e um prazo de execução da empreitada de 24 meses, tendo
recebido 14 propostas que se encontram em análise. A obra tem financiamento aprovado pelo
POSEUR.
Num momento em que foi aprovado o financiamento pelos Fundos Comunitários do PDR 2020, com
um montante de financiamento de 14.600.000€, decorre a bom ritmo a elaboração do projeto pela
empresa COBA, da outra componente deste garnde projeto, o Sistema Primário de Defesa do Baixo
Vouga Lagunar, estando atualmente em execução os seguintes trabalhos:
‐ Estudos hidrológicos das linhas de água que atravessam o Baixo Vouga Lagunar;
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‐ Estudos hidrológicos e hidráulicos do rio Vouga e do rio Velho;
‐ Concepção e dimensionamento dos diques e das motas;
‐ Estruturas hidráulicas primárias;
‐ Estrutura Verde Primária;
‐ Comportas Secundárias e Outras Infraestruturas de Rega;
‐ Compilação das Medidas de Minimização de Impactes Ambientais.

6. Reparação de Rombos no Rio Vouga
Efetuou‐se o ponto de situação das diversas frentes do processo de reparação dos rombos do Rio
Vouga (na sua zona mais baixa), envolvendo as três Câmaras Municipais, Aveiro, Albergaria e
Estarreja, que com o apoio da Administração da Região Hidrográfica do Centro da Agência Portuguesa
do Ambiente (ARHC‐APA) e com coordenação da CI Região de Aveiro, se têm desenvolvido os estudos,
projetos e concursos para as necessárias obras, estando prevista uma candidatura ao POSEUR que
será apresentada até 29 de setembro 2017.
Numa nota resumida, apresentamos a situação do processo em cada um dos Municípios:
– Concurso para reperfilamento do Leito e Margens do Antuã (Estarreja): está em curso, tendo o
prazo para decisão sobre os erros e omissões sido prorrogado para o dia 18AGO17.
‐ Projeto para construção de Ponte de Porto de Vacas: a CM Estarreja está a ultimar o projeto da
Ponte do Porto de Vacas.
‐ Projeto para reperfilamento do Leito e Margens do Vouga (Aveiro e Albergaria‐a‐Velha): estão
em revisão pelos Técnicos dos Municípios, os projetos elaborados pela ARHC‐APA, na perspetiva da
sua aprovação e posterior lançamento de concurso para a execução das obras.

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CI da Região de Aveiro
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