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Aveiro, 10 de abril de 2019 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I – INAUGURAÇÃO DO NOVO  

“PONTÃO DE PORTO DE VACAS” 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro inaugura este sábado, dia 13 

de abril, pelas 11h30, o novo “Pontão de Porto de Vacas”, sobre o Rio Antuã, em 

Salreu, Estarreja, num novo investimento de 121.690,96 € (acrescidos de IVA), 

cofinanciado no âmbito do POSEUR.  

Este novo pontão, elevando o nível da nova cota de coroamento dos taludes das 

margens e aumentando o seu comprimento para que seja possível executar uma nova 

secção de vazão, tem uma largura de 4m e um vão total de 20,7m substituindo a velha 

infraestrutura. 

Esta intervenção integra-se numa estratégia de investimento contínuo no Rio 

Vouga, envolvendo as Câmaras de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja, com o Apoio 

da Administração da Região Hidrográfica do Centro da Agência Portuguesa do 

Ambiente (ARHC-APA), sendo todo o trabalho coordenado pela CI Região de Aveiro.  

 

 

 

II – APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS PROJETOS DA 

DLBC COSTEIRA/MAR 2020 

No próximo dia 16 de abril, terça-feira, pelas 15h30, a praia da Gafanha da 

Vagueira recebe, no quadro dos fundos comunitários do Centro 2020, a apresentação 

pública dos projetos do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária da 

zona Costeira (DLBC Costeira), que contará com a presença do Presidente da 
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Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, José Ribau Esteves, e da gestora do 

Programa Operacional MAR2020, Teresa Almeida. 

O DLBC Costeira é uma estratégia de desenvolvimento da zona costeira, com a 

participação dos principais agentes locais, numa estreita ligação ao tecido social, 

económico e institucional de cada território, visando o desenvolvimento, diversificação 

e competitividade da economia e a melhoria das condições de vida das populações. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos,  

Gabinete de Comunicação,  

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 


