Aveiro, 18 de setembro de 2017

NOTA DE IMPRENSA
Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 11SET17
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
realizou no dia 11 de setembro de 2017 a sua reunião ordinária mensal, em Oliveira do
Bairro, tornando públicas algumas das suas principais deliberações.

1. Voto de Pesar por D. António Francisco
O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro deliberou aprovar um Voto de
Pesar pelo falecimento de D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro entre 2006
e 2014, reconhecendo a excelência do seu desempenho como Bispo de Aveiro, bem
evidente na memória dos Aveirenses.

2. Planos Municipais de Segurança Rodoviária | apresentação
Integrado na Reunião do Conselho Intermunicipal foram apresentados
publicamente os Planos Municipais de Segurança Rodoviária dos 11 Municípios que
integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, numa cerimónia que
contou com a presença de autarcas, forças de segurança, técnicos municipais e demais
entidades com responsabilidade nesta área.
A elaboração dos Planos Municipais de Segurança Rodoviária para a Região de
Aveiro revelou as tendências de sinistralidade, com o objetivo de balizar os próximos
passos no campo da segurança rodoviária, ajustando ou implementando medidas, numa
ótica preventiva e de partilha de boas práticas.
O tratamento da informação georreferenciada dos sinistros de cada município
permitiu identificar quatro pontos negros (pontos de concentração de acidentes) na
infraestrutura rodoviária do território da CIRA e espacializar o conceito de ponto negro
para o designado como "eixo de elevada sinistralidade", que deve ser alvo de
considerações mais cuidadas e específicas devido à concentração de sinistros face à
realidade municipal e regional.
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A estratégia agora definida para a mitigação dos acidentes rodoviários na Região
de Aveiro está alinhada com as orientações europeias e nacionais e com a aposta na
educação e formação, espelhando também a articulação intermunicipal dos técnicos dos
11 Municípios, assumindo o Presidente do Conselho Intermunicipal que agora temos de
ser consequentes e assumir a sua implementação.

3. DLBC Costeira da Região de Aveiro vai apoiar projetos ligados ao Mar e à
Ria.
O Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (GAC-RA) é um conjunto de 32
entidades pertencentes aos 5 municípios costeiros da nossa região – Ovar, Murtosa,
Aveiro, Ílhavo e Vagos, que pretendem promover o emprego e a coesão territorial e a
melhoria da qualidade de vida das zonas mais dependentes da pesca.
Para conseguir este objetivo propõem-se apoiar projetos locais que se
enquadrem na Estratégia de Desenvolvimento Local aprovada pelo Programa
Operacional nacional Mar 2020 e que irá financiar estas propostas com um orçamento
de 2.764.249,00€.
O Órgão de Gestão desta parceria de entidades, constituído pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, pela Associação Industrial do Distrito de Aveiro,
pela Universidade de Aveiro, pelo For-Mar - Centro de Formação Profissional das
Pescas e do Mar, pela empresa Canal do Peixe Lda. e pela Associação de Pesca
Artesanal da Região de Aveiro, decidiu lançar o primeiro concurso público nacional
para apresentação de candidaturas.
No âmbito deste concurso, que decorre até ao dia 30 de novembro de 2017,
poderão são apoiados projetos que se enquadrem nas seguintes áreas:
 Inovação em espaço marítimo;
 Qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático
 Promoção de Planos de Mar;
 Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos
recursos naturais e paisagísticos;
 Reforço da competitividade da pesca;
 Reforço da competitividade do turismo;
 Promoção de produtos locais de qualidade;
 Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito
do mar;
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Os investimentos têm de se realizar na área dos cinco concelhos abrangidos pelo
GAC-RA (Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo e Vagos) e serem promovidos por qualquer
pessoa individual ou coletiva, de natureza pública, cooperativa, social ou privada, pelo
que os interessados deverão consultar a página de internet www.regiaodeaveiro.pt/gacra para mais informação.

4. Intervenções Estruturais e Controlo de Cheias nos rios Vouga e Antuã
Foi efetuado o ponto de situação dos procedimentos em curso para Reabilitação
da Rede Hidrográfica no Baixo Vouga Lagunar, que integrarão uma candidatura aos
fundos europeus, no âmbito do POSEUR, de “Intervenções Estruturais e Controlo de
Cheias nos rios Vouga e Antuã” a apresentar pela Comunidade Intermunicipal até 29 do
corrente.
Atualmente está em curso (análise de propostas) o concurso público para o
“Reperfilamento do Leito e Margens do Rio Antuã”, tendo o Conselho Intermunicipal
aprovado os anteprojetos de execução de duas novas intervenções, cujos concursos
públicos serão lançados no próximo mês de novembro:
- “Reconstrução do Pontão de Porto de Vacas – Salreu”
- “Reperfilamento, Limpeza e Proteção Marginal do Rio Vouga, entre S. João de
Loure e Angeja e em Eixo”
O valor global ascenderá a 1.3M€ (IVA incluído), dos quais 800 mil se preveem
para o Vouga.

5. Dia da Região de Aveiro 2017
A Comunidade Intermunicipal comemora, uma vez mais, o Dia da Região, a 16
de outubro, num momento que pretendemos de celebração do caminho que temos
percorrido desde 2008 e de um percurso associativo iniciado em 1989 pela Associação
de Municípios da Ria.
Queremos afirmar a construção de uma dimensão diferente de organizar o
território e de uma estratégia comum para os cidadãos em áreas municipais ou regionais,
com uma crescente multidisciplinariedade, proximidade e envolvimento, assente em
parcerias.
Este ano a comemoração inicia-se no dia 15 de outubro, domingo, quando
teremos o Concerto Anual pela Filarmonia das Beiras, no CAA - Centro de Artes de

Rua do Carmo, n. 20 | 3800-127 Aveiro | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

Águeda, pelas 17h30m, terminando no dia seguinte com o Conselho Intermunicipal em
Ovar.
Oportunamente divulgaremos o programa completo.

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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