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Nas áreas de grande importância e 
com problemas excecionais, temos 
de referenciar a construção da Ponte 
Açude do Rio Novo do Príncipe 
(junto a Vilarinho, Aveiro), já adjudi-
cada e à espera de terminar o demo-
rado licenciamento ambiental, e o 
Sistema de Defesa Primário do Baixo 
Vouga Lagunar, em fase final de 
execução do projeto e também com 
muitas dificuldades no que respeita 
ao licenciamento ambiental. Duas 
operações da maior importância, 
que assumem um investimento de 
cerca de 25 milhões de euros, com 
apoio dos Fundos Comunitários do 
POSEUR e do PDR 2020.

O Ria de Aveiro Weekend chega 
no primeiro fim-de-semana de julho 
de 2019, com um renovado formato, 
mais expressivo, com a manutenção 
da tradição da Regata dos Moliceiros 
entre a Torreira e Aveiro, e com novos 
eventos que expressam a riqueza e o 
esplendor da Nossa Ria de Aveiro.

Os onze Municípios da Região de 
Aveiro têm uma intensa agenda de 
eventos, assumindo alguns dos mais 
relevantes uma presença destacada 
na agenda de eventos da Região de 
Aveiro, com uma publicação própria 
e que neste boletim sumariamos.

Tudo e tanto mais, também para 
comemorarmos os 30 anos do Asso-
ciativismo Municipal na Região de 
Aveiro, que assinalamos neste ano 
de 2019, a sua história e as suas 
realizações, num programa que terá 
o seu epílogo em outubro próximo. 

Acompanhe a vida, as notícias 
e a agenda de eventos da Região 
de Aveiro, que pode consultar em 
www.regiaodeaveiro.pt.

Contamos Consigo para conti-
nuarmos a fazer mais e melhor pela 
Nossa Região de Aveiro. 

Editorial
José Ribau Esteves
Presidente da CI Região de Aveiro

A Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA) vive uma 
fase muito intensa de desenvolvi-
mento de projetos de diversas tipo-
logias, lançando-se em áreas novas 
da sua atividade, aprofundando 
trabalho em áreas clássicas e lutando 
para vencer constrangimentos vários 
para colocar em marcha projetos de 
grande importância para o desenvol-
vimento da Região de Aveiro, para 
a valorização do território e para a 
qualidade de vida dos Cidadãos.

Nas áreas novas o grande destaque 
vai para a Educação, com o arranque 
do projeto Educ@RA, um programa 
de muitas iniciativas para comba-
ter o abandono escolar e promover 
o sucesso educativo, trabalho em 
Parceria com as Escolas e os Agru-
pamentos, num projeto em desen-
volvimento durante três anos, e 
que constituiu o motivo base para a 
ativação de uma nova prestadora de 
serviços para reforçar a Equipa CIRA.

A Proteção Civil com uma íntima 
ligação à gestão da floresta, é outra 
área nova a merecer trabalho da 
CIRA, com a ativação de uma equipa 
técnica específica e de um prestador 
de serviços que vão ajudar a assumir 
novas responsabilidades e compe-
tências no quadro do processo de 
Descentralização em curso.

Nas áreas clássicas destaque para o 
facto da CIRA ter voltado à execução 
de obras, assinalando-se a inaugura-
ção do Pontão de Porto de Vacas em 
Estarreja, e as obras em curso atual-
mente de reforço de margens do Rio 
Vouga em Albergaria-A-Velha (zona 
de São João de Loure e Angeja) e em 
Aveiro (na zona de Eixo).

Aprovação da Prestação 
de Contas 2018

primeiro ano do mandato autárqui-
co 2017/2021.

A atividade da CI Região de Avei-
ro foi desenvolvida em estreita 
parceria com os Municípios asso-
ciados, conseguindo-se aumentar a 
sua capacidade de realização pela 
congregação das energias de todos, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento desta importante região de 
Portugal, e dando seguimento ao 
trabalho no âmbito do Associativis-

mo Municipal que foi desenvolvido 
pela Associação de Municípios da 
Ria e pela Grande Área Metropoli-
tana de Aveiro.

O ano de 2018 teve uma atividade 
muito intensa com o desenvolvimen-
to de atos preparatórios, projetos, 
obras e programas cujo financia-
mento temos contratualizados com 
as Autoridades de Gestão do Portu-
gal 2020 (em especial Centro 2020 
e POSEUR), aos quais dedicámos e 

A Assembleia Intermunicipal, na 
sua reunião ordinária de 30 de abril 
de 2019, aprovou a prestação de 
Contas 2018.

Os objetivos definidos nas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano 2018 foram a referência do 
trabalho da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Aveiro, neste 
que foi o seu nono ano completo 
de existência após o seu nascimento 
formal a 16 de outubro de 2008 no 
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Por decisão do Conselho Intermu-
nicipal e da Assembleia Intermuni-
cipal, foram aprovadas as Grandes 
Opções do Plano (GOP 2019) e o 
Orçamento da Comunidade Inter-
municipal da Região de Aveiro 
(CIRA) para o ano de 2019.

No ano em que o Associativismo 
Municipal na Região de Aveiro vai 
comemorar 30 anos de vida, sendo 
que a CI Região de Aveiro assume 
em pleno a sua condição de herdeira 
da Associação de Municípios da Ria 
e da Grande Área Metropolitana de 
Aveiro, decorrem várias iniciativas 
para corporizar esta data relevante.

São muitos e muito importantes 
os projetos a desenvolver em 2019 
com o financiamento dos Fundos 
Comunitários do Portugal 2020, 
assim como o trabalho de gestão de 
sistemas e de investimentos chave 
para o desenvolvimento da Região 
de Aveiro, como são a gestão da Ria 
de Aveiro e do Baixo Vouga Lagu-
nar, a gestão das empresas Águas da 

Orçamento/GOP 2019

Região de Aveiro, Parque da Ciên-
cia e Inovação e Águas do Centro 
Litoral.

Igualmente os programas integra-
dos na “Região de Aveiro Empreen-
dedora” nomeadamente as DLBC”s 
Costeira e Rurais, a Autoridade 
Regional de Transportes, a opera-
cionalização do PIMTRA, os proje-
tos nas áreas da Educação, Cultura e 
Turismo, e em infraestruturas espe-
ciais como o Parque da Ciência e 
Inovação e o Porto de Aveiro.

A CIRA vai cuidar de forma espe-
cialmente atenta das oportunidades 
surgidas pelo processo da Descen-
tralização, assim como prosseguir a 
luta para que no Quadro de Fundos 
Comunitários do Pós-2020, assim 
como no PNI 2030, sejam integrados 
os projetos assumidos como priori-
tários, nomeadamente nas áreas da 
Educação e a Saúde, da qualificação 
e valorização da Ria de Aveiro, da 
elevação do nível de competitivida-
de do território, nomeadamente nos 

objetivos definidos no programa Vias 
para a Competitividade.

As Grandes Opções do Plano 2019 
assumem um elevado nível de inves-
timento, com um valor de 16.891.505 
euros. O montante global do Orça-
mento da para 2019, assume o valor 
de 17.560.703 euros. Ao nível das 
políticas intermunicipais que vão 
continuar a crescer em importân-
cia e consistência, assumimos para 
2019 como prioritárias, três delas: 
1. a Autoridade Regional de Trans-

portes;
2. a Proteção Civil e Gestão da Flo- 

resta;
3. o “Centro Intermunicipal de 

Recolha Oficial de Animais”.
As Parcerias Institucionais e a Equi-

pa Técnica da nossa Comunidade 
Intermunicipal são instrumentos 
capitais para a gestão de tudo o que 
conseguimos concretizar até agora e 
para o bom desempenho que segu-
ramente vamos ter no futuro, desde 
logo no ano de 2019, pelo que são 
alvo de toda a nossa atenção e zelo-
so cuidado, numa gestão cada vez 
mais próxima dos Cidadãos, das 
Associações e das Empresas. 

Faremos todo o trabalho em equi-
pa, com os Municípios associados e 
com as Entidades Parceiras relevantes 
para a concretização dos objetivos 
definidos, destacando-se de entre 
elas, as Gestoras de Fundos Comu-
nitários e a Universidade de Aveiro.
Com os Cidadãos da Região de 
Aveiro concretizaremos este Plano 
de Ação em 2019, que queremos seja 
também um instrumento de cresci-
mento e fortalecimento da Cidada-
nia da Região de Aveiro. 

dedicaremos uma parte muito subs-
tancial do nosso trabalho.

Uma nota muito especial para a 
inauguração e o início do funciona-
mento do PCI / Parque da Ciência e 
Inovação, numa operação de parce-
ria institucional liderada pela Univer-
sidade de Aveiro e pela CI Região de 
Aveiro, registando um assinalável 
sucesso no seu primeiro ano de vida.

Os Órgãos da CI Região de Aveiro 
desenvolveram a sua atividade normal, 

com as reuniões mensais do Conselho 
Intermunicipal, do Secretário Executi-
vo Intermunicipal, as reuniões devidas 
da Assembleia Intermunicipal e do 
Conselho Estratégico para o Desen-
volvimento Intermunicipal.

A execução financeira das Gran-
des Opções do Plano 2018 foi de 
3.810.939,51 euros (superior a 2017 
em 221,92%), tendo o Orçamento 
uma execução de 4.692.074,04 euros 
(superior a 2017 em 181,06%). 
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PART – uma medida positiva com 
graves problemas para resolver

A Comunidade 
Intermunicipal Região 
de Aveiro (CIRA) e a 
Câmara Municipal 
de Aveiro (CMA), as 
duas Autoridades de 
Transportes existentes 
na Região, articularam 
devida e cuidadosamente 
a implementação do 
Programa de Apoio à 
Redução do Tarifário 
dos Transportes Públicos 
(PART).

A opção base que as duas entidades 
(CMA e CIRA) assumiram, foi a de 
concentrar a verba do Fundo Ambien-
tal disponibilizada pelo Governo (e 
comparticipada pelos Municípios 
em 2,5% em 2019, 10% em 2020 e 
20% em 2021), nos passes utilizados 
pelos Utentes mais regulares, criando 
incentivo à sua fidelização e procuran-
do atrair mais utilizadores para a rede 
de transportes públicos rodoviários 
(e marítimos, na travessia para São 
Jacinto), como contributo positivo 
para o ambiente e para os custos de 
transportes dos Cidadãos.

Aplicação do PART 
na Região de Aveiro
Das principais decisões releva-se 
o facto de em todas as carreiras 
intermunicipais da Região de 
Aveiro, os passes mensais sofre-
rem uma redução de 50 por cento 
(incluindo passes 4-18, Sub-23 e 
Social +).

Para um utilizador do sistema 
intermunicipal, num circuito entre 
os 9 e os 12 km em que pagava 
50,50€, passa a desembolsar, a partir 
do próximo mês, metade do valor, 
ou seja, 25,25€ (ver tabela 1).

PART – Uma medida 
positiva com graves 
problemas para resolver
O PART, sendo uma medida positiva 
a vários níveis, nomeadamente em 
termos sociais e ambientais, padece 
de graves problemas que têm de ser 
resolvidos atempadamente e até à 
sua implementação no segundo ano 
de vigência, em 2020, nomeadamen-
te pelos seguintes motivos:
1. A injustiça no tratamento dos 

Cidadãos, com os valores do 
financiamento por Cidadão a 
serem muito desequilibrados 

km Tarifário anterior Novo Tarifário

até 4 28,00 € 14,00 €

5 a 8 40,00 € 20,00 €

9 a 12 50,50 € 25,25 €

13 a 16 62,50 € 31,25 €

17 a 20 72,50 € 36,25 €

21 a 24 83,00 € 41,50 €

25 a 28 93,50 € 46,75 €

29 a 32 101,30 € 50,65 €

33 a 36 110,20 € 55,10 €

37 a 40 115,20 € 57,60 €

41 a 44 119,75 € 59,90 €

45 a 48 124,55 € 62,30 €

49 a 50 128,60 € 64,30 €

50 + 128,60 € 64,30 €

Tabela 1. Redução Tarifária na CIRA

b) Passes com Origem/
Destino entre a CIRA e a CIM 
Região de Coimbra
Após a receção e análise da informa-
ção dos Operadores, e considerando 
o entendimento comum existente na 
repartição equitativa da despesa relativa 
à aplicação de um desconto nos passes 
dos serviços inter-regionais comuns às 
duas Autoridades de Transportes, será 
implementado um desconto de 20%;

c) Passes com Origem/Destino 
entre a CIRA e a CIM-Viseu Dão 
Lafões
De acordo com a análise aos dados 
fornecidos pelos Operadores, não se 
identificaram passes mensais com 
Origem/Destino comuns a estas Autori-
dades de Transportes, no entanto a CIRA 
manterá atenção no sentido de salva-
guardar qualquer necessidade futura.

No caso das carreiras inter-regionais 
as situações diferem para cada uma 
das outras três Regiões vizinhas. 
A CIRA contactou com as Comu-
nidades Intermunicipais (CIM) de 
Coimbra e de Viseu/Dão-Lafões e a 
Área Metropolitana do Porto (AMP) 
acerca de entendimento quanto 
à comparticipação equitativa dos 
passes mensais, sendo o ponto de 
situação a esta data:

a) Passes com Origem/Destino 
entre território CIRA e território 
da AMP
Após a resposta negativa da AMP 
quanto à aplicação do PART aos 
serviços inter-regionais comuns com 
a CIRA, a CIRA prosseguirá diligên-
cias visando uma aplicação do PART 
com reciprocidade entre a CIRA 
e a AMP;

e desajustados nas diferentes 
regiões do País, verificando-se 
uma forte discriminação positi-
va inaceitável dos Cidadãos das 
regiões mais ricas, nomeadamen-
te das Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto: a verba total 
disponibilizada pelo Governo 
utilizando o Fundo Ambiental, 
apresenta um valor por habitan-
te de 26,7€ em Lisboa, 8,4€ no 
Porto, 2,7€ em Aveiro e 1,5€ em 
Trás-os-Montes;

2. Sendo o valor total do PART para 
a Região de Aveiro de apenas 
1.082.333€ (1% do valor total 
nacional; sendo que Lisboa e 
Porto ficam com 85% da verba), 
cuja utilização concentramos no 
financiamento dos passes dos 
utilizadores regulares dos trans-
portes públicos rodoviários, para 
que tenha expressão e possa 
atrair mais utilizadores regula-
res, a sua pequena dimensão não 
permite o financiamento adicio-
nal dos passes nos transportes 
ferroviários ou a implementação 
de passes únicos;

3. O Governo tomou a decisão 
unilateral e sem qualquer diálo-

go com os Municípios, de usar o 
orçamento dos Municípios para 
comparticipar o PART, em 2,5 por 
cento em 2019, 10 por cento em 
2020 e 20 por cento em 2021, não 
se sabendo como será em 2022 e 
anos seguintes;

4. Sendo uma medida estrutural 
importante, é lançada apenas por 
três anos, desconhecendo-se o 
seu futuro próximo;

5. A circunstância do PART estar 
completamente desgarrado de 
outras medidas importantes 
e necessárias para a Região 
de Aveiro, como a isenção 
das portagens na A17, A25 e 
A29, nos circuitos “intramu-
nicípio” e Região de Aveiro, 
a construção das Vias para a 
Competitividade que continua 
a aguardar afetação de Fundos 
Comunitários, a qualificação 
dos transportes ferroviários da 
Linha do Vouga entre Aveiro e 
Águeda, entre outras, exigindo-
-se a sua articulação no âmbito 
de uma política integrada de 
transportes e mobilidade, de 
ordenamento do território e 
boa gestão ambiental. 

Carreiras inter-regionais
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Região de Aveiro SEGURA

Proteção Civil, isto é, ao aumento 
da resiliência das populações e da 
sociedade, neste caso concreto, na 
Região de Aveiro.

Este estudo integra a identificação, 
avaliação e monitorização de riscos 
naturais e tecnológicos com expressão 
mais relevante no território da CIRA. 

Relativamente aos riscos natu-
rais será efetuada a identificação e 
avaliação dos riscos associados a 
(a lista agora completa é: Cheias e 
inundações, tempestades, secas, 
incêndios, furacões, sismos, tsuna-
mis, erosão costeira, galgamentos 
costeiros, movimentos de vertente, 
ocorrências de neve, ondas de calor 

e de frio, além de outros riscos 
emergentes das alterações climáti-
cas) cheias e inundações, à erosão 
costeira e à ocorrência de galgamen-
tos oceânicos.

Relativamente aos riscos tecnológi-
cos, serão identificados os elementos 
potencialmente perigosos existentes 
no território e avaliado o risco a 
eles associado, designadamente a 
presença e características de esta-
belecimentos industriais potencial-
mente perigosos, pela manipulação 
de matéria e/ou substâncias perigo-
sas e o transporte rodoviário, ferro-
viário, marítimo e por pipeline deste 
tipo de mercadorias.

A Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Aveiro inaugurou, no 
passado dia 13 de abril, o 
novo pontão de Porto de 
Vacas, sobre o Rio Antuã, 
em Salreu, Estarreja.

Inauguração de 
pontão no Antuã

A esta empreitada, com um investimento de cerca de 130.000,00€, 
junta-se a de “Reperfilamento do Leito e Margens do Rio Antuã”, no 
montante de 150.000,00€, tendo por objetivo um conjunto de ações 
destinadas à requalificação deste troço do Rio Antuã, quer de reperfi-
lamento do leito e margens, permitindo deste modo um aumento da 
capacidade de escoamento, quer de elevação do nível da nova cota dos 
taludes das margens.

Esta intervenção foi realizada no âmbito do Acordo de Parceria, assina-
do entre a CIRA e a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., para a 
realização de Obras de Conservação e Reabilitação da Rede Hidrográfica e 
Estuário da Ria de Aveiro e é uma das ações previstas no projeto “Interven-
ções Estruturais e Controlo de Cheias nos rios Vouga e Antuã”, financiado 
pelo POSEUR. 

A Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro tem em execução 
uma empreitada de reperfilamento, 
limpeza e proteção marginal do rio 
Vouga, com um valor de investi-
mento de cerca de 630.000€, que 
consiste no reperfilamento do leito 
e margens do Rio Vouga, nomea-
damente, nas margens esquerda e 
direita entre a Avenida da Ponte em 
S. João de Loure e a Ponte Gilberto 
Madail em Angeja, com uma exten-
são de 6300 metros.

A intervenção na margem esquerda 
está inserida nas freguesias de Eixo 
e Esgueira, do concelho de Aveiro, 
e na margem direita, nas freguesias 
de Angeja S. João de Loure e Frossos 
do concelho de Albergaria-a-Velha.

O Rio Vouga no referido troço, em 
virtude das cheias ocorridas nos últi-
mos invernos, que por insuficiente 
capacidade de encaixe do seu leito, 
provocou o extravaso da água para 
as margens inundando assim os 
campos agrícolas adjacentes, fragili-
zando e causando danos acentuados 
nos taludes das margens, provocan-
do vários rombos nos mesmos e nos 
terrenos adjacentes.

Neste sentido, torna-se necessário 
e urgente proceder a uma interven-
ção de requalificação do troço do 
rio, que consiste na limpeza e reper-
filamento do leito e margens, permi-
tindo deste modo um aumento da 
capacidade escoamento e secção 
de vazão. 

Recuperar margens 
do Vouga

Na sequência do Estudo, será 
desenvolvido o Sistema Integrado 
de Gestão de Riscos Naturais e/ou 
Tecnológicos da Região de Aveiro – 
SEGURA que será uma plataforma 
informática e dinâmica que poderá, 
enquanto sistema espacial de apoio 
à decisão, ser inquirida de modo 
customizado e agilmente adaptado 
a vários contextos, servindo de base 
para a construção, análise e decisão 
de diferentes alternativas. Pretende�
se com esta ferramenta, contribuir 
de forma decisiva para aumentar a 
resiliência e diminuir a vulnerabilida-
de do território da CIRA face a estes 
processos. 

O Conselho Intermunicipal, na sua 
reunião de 20 de maio, deliberou 
aprovar a aquisição de serviços para 
o Estudo Intermunicipal e de Siste-
ma Integrado de Gestão, de Riscos 
Naturais e Tecnológicos da Região 
de Aveiro – SEGURA.

A prática da gestão do território 
determina que os sistemas de gestão 
de catástrofes tenham de utilizar a 
escala intermunicipal, numa operação 
que potencia e rentabiliza a utilização 
dos meios disponíveis em termos 
locais e nacionais, e em coerência com 
a dimensão territorial de fenómenos 
como riscos tecnológicos, os incên-
dios, as inundações e a erosão costeira.

A novidade é complementar o Estu-
do de identificação e caracterização 
de riscos à escala do distrito de Avei-
ro, que sustenta o Plano de Emer-
gência Distrital de Proteção Civil, à 
escala da Região de Aveiro – NUTS 
3, relativamente aos riscos naturais 
e tecnológicos, aprofundando o sua 
caraterização e conhecimento. Esta 
intenção da Comunidade Intermuni-
cipal, constante da candidatura, vem 
sendo manifestada há alguns anos e 
também faz o caminho da revisão 
em curso da Lei de Bases da Proteção 
Civil, como a nova filosofia a adotar 
para a resolução da problemática 
intrinsecamente ligada à gestão da 
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Região de Aveiro 
Digital
Unir esforços para servir melhor o cidadão

O RAD – Região de Aveiro Digital 
é um projeto muito importante de 
modernização administrativa, de 
capacitação institucional, de aumen-
to do nível de eficiência na relação da 
Administração Local com os Cida-
dãos e com as Empresas, assim como 
da transparência da gestão pública.

Ferramentas tecnológicas pensadas 
numa lógica intermunicipal possibi-
litam, a partir de agora, poupança 
de tempo e menos custos para os 
Cidadãos. Uma administração mais 
ágil e eficiente com ferramentas de 
decisão mais transparentes, céleres 
e vantajosas.

Com o RAD executamos um inves 
timento total de 2.851.816,50€, mate-
rializando um projeto que se iniciou 
em 2017 com a candidatura ao 
Centro2020, seu principal financiador.

Conta já com resultados visíveis 
para as Câmaras Municipais e para 
os Cidadãos, nomeadamente através 
de sites de Câmaras Municipais asso-
ciadas da CIRA, tornando-os mais 
apelativos, mais úteis e com novas 
aplicações que tornam mais fácil e 
eficaz o uso destas ferramentas.

Este é o quarto projeto de moder-
nização administrativa que os onze 
Municípios da Comunidade Inter-
municipal da Região de Aveiro 
(CIRA) realizam em conjunto e que 
aposta na utilização de ferramentas 

otimizadas, como formulários inte-
rativos iguais para todos os Muni-
cípios, portal de central de compras, 
ferramentas SIG intermunicipais de 
apoio à decisão, políticas de ciberse-
gurança, entre outros, para cumprir 
os seus objetivos.

O projeto RAD permitirá melhorar 
os serviços prestados aos Cidadãos, 
visando mais eficiência, moderni-
zação, simplificação de processos 
e maior transparência nas decisões. 

O que é o RAD?
O RAD – Região de Aveiro Digital 
divide-se em diversas áreas:

Serviços Online – Novas funcio-
nalidades e soluções, com formulá-
rios eletrónicos interativos comuns 
aos onze municípios e novas ferra-
mentas;

Portais Municipais – Evolução 
e melhoria na acessibilidade e no 
design nos portais das Câma-
ras Municipais e da CIRA, com a 
implementação de sites responsivos, 
com novos serviços e vantagens 
e, nalguns casos, com o recurso a 
APP”s; 

Plataforma de Atendimento – 
Reengenharia e desmaterialização 
de processos e novas soluções para 
uma maior rapidez de atendimento 
e eficácia, permitindo atendimento 
multicanal único;

Plataforma de Gestão Documental 
– Novas funcionalidades e soluções;

Plataforma de Faturação Eletró-
nica – Proporciona aos Municípios 
e Cidadãos uma melhor gestão dos 
seus documentos de cobrança;

Arquivo Digital – Colaboração 
intermunicipal para melhorar o 
arquivo dos documentos e projetos 
autárquicos;

Cadastro Territorial Multifinalitá-
rio – Geoportal/SIG – Uma colabora-
ção entre os Municípios que permitirá 
uma melhor decisão de âmbito inter-
municipal, perspetivando um terri-
tório único numa plataforma que 
que regista todos os equipamentos 
públicos;

Plataforma Bibliotecas Munici-
pais – Permitirá uma gestão inte-
grada dos utentes e do catálogo do 
acervo bibliográfico;

Central de Compras – A adoção 
de uma central de compras intermu-
nicipal permitirá realizar substanciais 
poupanças em diversos serviços 
comuns aos Municípios;

Modelo de Governação Intermu-
nicipal e Política de Segurança em 
Tecnologias de Informação – Ferra-
menta indispensável para um traba-
lho colaborativo em segurança e em 
qualidade no atendimento, perspeti-
vando o PESI – Plano Estratégico dos 
Sistemas de Informação. 

Exemplos de Serviços a desmaterializar

Serviços Online Públicos – Alvo

Licenciamento de Publicidade
Ocupação de Espaço Público
Licença Especial de Ruido
Condicionamento de Trânsito em Eventos
Licenciamento de Recinto Improvisado
Iniciativas para empreendedores

Empresas
Empresas organizadoras de eventos
Entidades sem fins lucrativos 
(IPSS, Associações/ Clubes)
Empreendedores

Sinalização Rodoviária/ Condicionamento de Trânsito/ 
Ocupação de Via Pública por questões de Obras

Empresas Rodoviárias, Transportes Especiais, 
Empresas de Construção

Utilizaç es e Cedência de instalações e equipamentos 
(Desporto, Juventude, Cultura ou Turismo)

Entidades sem fins lucrativos 
(IPSS, Associações, Clubes)

Urbanismo (vários serviços) Empresas Imobiliárias/ 
Construção, Gabinetes de Engenharia e Arquitectura

Acção Social (candidaturas de acção social escolar, 
Apoio ao Arrendamento, Apoio à Habitação)

Munícipes referenciados

Redução de Taxas e Preços Público em Geral
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Centro Náutico e Piscatório 
da Praia da Vagueira

O Município de Vagos vai proceder à requa-
lificação da frente ribeirinha na confluência 
do Canal de Mira com a Ponte da Vagueira, 
o Centro Náutico e Piscatório da Praia da 
Vagueira terá valências múltiplas, apoiando 
a náutica profissional e recreativa e ainda a 
formação náutica promovida pelo Agrupa-
mento de Escolas de Vagos.

Neste âmbito serão instaladas e construídas as 
seguintes infraestruturas:
 · Instalação de uma “marina” em pontões 
flutuantes para 33 embarcações (25 para 
pescadores e 8 para recreativos).

 · Construção de armazém para arrecadação de 
embarcações (30 unidades de remo e vela + 
7 embarcações recreativas), complementado 
com instalações sanitárias e balneários, áreas 
sociais e administrativas;

 · Instalação de plataforma com grua para colo-
car e retirar embarcações da água;

 · Construção de “Armazéns de Aprestos” para os 
pescadores profissionais (11 armazéns).
A gestão da infraestrutura ficará a cargo do 

município de Vagos, compatibilizando os 
diversos usos e utilizadores, sendo de destacar 
que o Desporto Náutico Escolar, nomeada-
mente a vela e o remo, virá a dispor de condi-
ções ótimas para o seu desenvolvimento com a 
instalação deste complexo de estruturas.

 Investimento total: 
803.607,20€

 Comparticipação FEAMP: 
424.935,43€ 

Marinha Passagem: 
uma porta aberta

A “Aguarela Tropical”/“Ostraveiro” dedica-se 
à aquicultura em viveiros na Ria de Aveiro, 
nomeadamente na produção de bivalves. 
A empresa adquiriu a “Marinha ‘Passagem” no 
início do ano de 2014, tendo o negócio cresci-
do anualmente de forma sustentada assentan-
do, sobretudo, na exportação.

A empresa também implementou uma 
Depuradora e centro de expedição no Porto 
de pesca de Aveiro em 2015.

Durante o ano de 2017 começaram a promo-
ver algumas visitas guiadas à sua produção de 
bivalves, salicórnia e peixe selvagem.

Com a atual operação, submetida ao Grupo 
de Ação Costeira da Região de Aveiro, preten-
de expandir a componente turística que pode e 
deve ser conjugada com a sua produção aquí-
cola de forma a acompanhar a expansão do 

turismo que atualmente se verifica na região e 
que procura produtos e serviços diferenciados 
como os que a “Marinha Passagem” oferece.

Serão realizados investimentos em áreas 
sociais qualificadas com equipamentos 
modernos, mobiliário social e eletrificação, 
instalação de passadiços para percursos 
pedestres de visitação, embarcação para aces-
so e passeios na ria, e ainda locais de atraca-
ção promovendo a qualificação das visitas à 
“Marinha Passagem”.

 Investimento total: 
203.920,86€

 Comparticipação FEAMP: 
91.522,43€ 

Foram apresentadas, no futuro 
Centro de Interpretação da Arte Xáve-
ga, na Praia da Vagueira, as 16 opera-
ções aprovadas pelo Grupo de Ação 
Costeira da Região de Aveiro, utilizan-
do a verba de 2.598.391€ prevista.

A sessão contou com a presença do 
presidente do Município de Vagos, 
Silvério Regalado, que deu as boas-
-vindas e sublinhou a importância e 
impacto destas medidas, enquanto 
que o presidente da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro, 
José Ribau Esteves, falou do atra-

GAC da Região de Aveiro com 
16 candidaturas aprovadas

taram projetos de desenvolvimento 
e reabilitação de equipamentos, 
de promoção de produtos locais e 
de incentivo ao contacto dos mais 
jovens com a ria.

As operação lideradas por priva-
dos centram-se na reabilitação e 
qualificação de espaços de visitação 
e outras instalações, evolução dos 
modelos de mobilidade, incorpo-
rando o modo elétrico e projetos 
orientados para a formação, desde 
os mais jovens até aos profissionais 
do sector. 

so nacional na implementação, do 
exigente processo de avaliação e 
dos objetivos cumpridos do GAC-
-RA, com os parceiros e promo-
tores. A Gestora do PO Mar2020, 
Teresa Almeida, encerrou a sessão, 
felicitando a dinâmica da Região de 
Aveiro, esgotando logo no 1º aviso o 
montante disponível de fundos.

As operações apresentadas 
demonstram uma diversidade de 
objetivos em torno da ‘Ria de Avei-
ro’ e das suas múltiplas vivências. 
Os promotores municipais apresen-
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Promoção do Sucesso Escolar 
na Região de Aveiro

Sob o lema “O Teu sucesso escolar é a nossa prioridade”, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
apresentou no dia 1 de abril, no Salão Nobre, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE), tendo por mascote uma cegonha e batizado de “Educ@RA” (Educação @ Região de Aveiro).

A aposta na Educação é uma das 
mais importantes do trabalho reali-
zado pela CIRA e para alcançar esta 
meta nasceu o Programa Educ@RA, 
um conjunto de 9 atividades que 
promovem a qualificação do parque 
escolar, novas áreas do combate ao 
abandono escolar e a promoção do 
sucesso educativo.

Este projeto destinado a Estudantes, 
Professores, Técnicos de Ensino e Encar-
regados de Educação, nos 26 Agru-
pamentos de Escolas e Escolas Não 
Agrupadas da Região de Aveiro, num 
período de 36 meses, prevê um inves-
timento de 3.400.000€, cofinanciados 
pelo Fundo Social Europeu, para uma 
redução de cerca de 15% da percenta-
gem de alunos com níveis negativos (a 
pelo menos uma disciplina) dos anos 
curriculares abrangidos e uma redução 
de cerca de 25% da taxa de retenção e 
desistência. 
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RIA DE AVEIRO WEEKEND
Grande Regata dos Moliceiros

Região presente 
na BTL 2019

A Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro participou, com os 
seus 11 Municípios associados, na 
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 
2019, que se realizou de 13 a 17 

de março, onde foi apresentada a 
Estratégia Integrada de Turismo e 
lançada a Campanha “Ria de Aveiro 
Weekend”, além de Eventos e Produ-
tos Gastronómicos. 

Produto Turístico 
Integrado

O projeto Ria de Aveiro – Produto 
Turístico Integrado consiste numa 
intervenção de estruturação de 
produto turístico, de escala intermu-
nicipal, através da qual se organiza e 
qualifica a oferta em articulação com 
a estratégia da Turismo do Centro 
e envolvendo agentes, públicos e 
privados, tendo como ultimo obje-
tivo fazer da Região de Aveiro um 
destino turístico por excelência. 

Organiza-se em torno de quatro 
dimensões centrais:

1. Participação e envolvimento 
das comunidades locais;

2. Organização de Roteiros 
de experiência turística;

3. Qualificação da Oferta 
e dos Agentes Turísticos

4. Comunicar e Posicionar 
o Destino Ria de Aveiro.

Pressupostos:
 · as condições únicas e singulares 
para as práticas associadas à náuti-
ca e ao turismo de natureza;

 · os recursos artísticos e culturais 
suportados no património arquite-

tónico, da arte nova à arquitetura 
contemporânea, da arte urbana ao 
design e à produção industrial;

 · a diversidade gastronómica, 
decorrente dos produtos endó-
genos e também das atividades 
económicas presentes na região 
(pesca de mar e ria, indústria do 
bacalhau, salinas) e um elevado 
número de produtos certificados;

 · a hospitalidade e acolhimen-
to turístico com base na oferta 
hoteleira, na profissionalização 
da atividade e no bem receber das 
populações;

 · a crescente importância do turis-
mo residencial, por via dos progra-
mas de mobilidade académica e 
empresarial;

 · as condições para posicionar a 
região no âmbito do turismo de 
negócios, quer pela importância da 
Universidade de Aveiro, quer pelo 
dinamismo do sector empresarial;

 · a produção e a divulgação de 
conhecimento suportado nos 
equipamentos de divulgação 
científica, nas coleções e espólios 
existentes. 

RIA DE AVEIRO WEEKEND

SEXTA 4
 · 18h00 | Murtosa

 Ao Sabor da Ria | Museu Comur – Visita e degustação
 · 21h30 | Torreira

 Espetáculo – Projeto de comunidade Walk the Plank

SÁBADO 5
14h30 | Torreira
 · Partida da Grande Regata de Moliceiros

15h00 | Vagueira
 · Ao Sabor da Ria | Vagos Sensation Gourmet (inscrição)

16h30 às 19h00 | Aveiro
 · Chegada da Regata |Parada de Embarcações com 
Performances Visuais e Musicais

DOMINGO 7
10h00 | Aveiro 
 · Ao Sabor da Ria | Experiência Sal e Salicórnia: 
Banhos, salinas e atelier (inscrição)

11h00 | Cais da Fonte Nova
 · Desfile e competição de Painéis de Moliceiros
 · Jogos, pintura de painéis, oficinas, exibição de filmes

Em 2019, o Ria de Aveiro Weekend (RAW) tem novas 
propostas de descoberta do território, com um progra-
ma de animação concebido à medida para um fim de 
semana que se quer de festa e de valorização do que é 
especial na Ria de Aveiro!

Concertos, festas, gastronomia, visitas guiadas, ativi-
dades para famílias entre outros eventos asseguram uma 
oferta cultural plena em toda a região. 

A já habitual Grande Regata de Moliceiros – evento 
âncora do RAW – conta também em 2019 com um 
programa de animação que promete não deixar passar 
despercebida esta esplendorosa competição de embar-
cações tradicionais à vela. 

Não perca a festa que antecede a partida da Grande 
Regata na Praia da Torreira (Murtosa), mas assegure-se 
que chega também a tempo para a celebração da chegada 
dos moliceiros a Aveiro. Não esquecer também o concurso 
de pintura de painéis dos moliceiros, onde se demonstra 
o melhor da mestria de uma arte vibrante, colorida e com 
inspirações... hilariantes! 

De 5 a 7 de Julho, o melhor destino é a Ria de Aveiro! 
Fique atento ao programa detalhado. 

5, 6 e 7 de Julho 
Mais uma vez o RAW promove este destino único 
que é a Região de Aveiro. 
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Assinatura dos Acordos

PAPERA 2019
Realizou-se no dia 1 de março, pelas 
19h00, no Salão Nobre da Comunida-
de Intermunicipal da Região de Avei-
ro, a Sessão Pública de Assinatura dos 
Acordos de Financiamento respeitan-
tes aos projetos apoiados e aprovados 
no âmbito da 10.ª edição do PAPERA – 
Programa de Apoio a Projetos e Even-
tos da Região de Aveiro.

Tem como principal objetivo a estru-
turação de plataformas de diálogo e de 
parceria com as Associações sem fins 
lucrativos dos onze Municípios da 
Comunidade Intermunicipal, contri-
buindo para a realização de ações que 
promovam o seu fortalecimento e 
valorização das suas Associações.

O apoio materializa-se na parceria 
institucional e no financiamento de 
projetos que privilegiem a atividade 
da Região de Aveiro, nas áreas da 
Cidadania, do Desporto, do Ambien-
te, da Gastronomia, da História, da 
Cultura e da Cultura do Mar, para 
candidaturas de projetos e eventos a 
decorrer no ano de 2019, no período 
de 1 de março a 30 de novembro.

O PAPERA 2019 tem um orçamen-
to global de 40 mil euros.

Durante os nove anos de execução 
do programa, foram apoiados um 
total de 169 projetos para um universo 
de 662 candidaturas, tendo totalizado 
300.000 euros de apoios atribuídos.

Seguimos a estratégia política assu-
mida, de rigor e clarividência absoluta 
com os nossos concidadãos, divul-
gando a lista de apoios contratua-
lizados para o apoio aos Projetos e 
Eventos da Região de Aveiro:

Nº de projetos apoiados

1ª Edição 2010 11

2ª Edição 2011 10

3ª Edição 2012 12

4ª Edição 2013 11

5ª Edição 2014 16

6ª Edição 2015 19

7ª Edição 2016 28

8ª Edição 2017 27

9ª Edição 2018 35

10ª Edição 2019 36

Município Entidade Projeto/Evento                     Apoio 
Aprovado (€)

Águeda
Associação dos Amigos das Duas Rodas com Motor de Macinhata (Os Descarrilados) 1.ª CONCENTRAÇÃO EM ÁGUEDA DE MOTORIZADAS DA MARCA “FAMEL” 2.000,00

Grupo Folclórico da Região do Vouga GALA INTERNACIONAL DE FOLCLORE “VOUGA 2019” 2.000,00

Albergaria-a-Velha

Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo – Branca XVI TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 1.500,00

Associação BioLiving BIOFORUM 1.500,00

Associação Quinta das Relvas PORTA ABERTA – AS ARTES PERFORMATIVAS COMO MEIO PARA 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO 1.500,00

Associação Florestal do Baixo Vouga EXPOFLORESTAL 2019 1.300,00

Anadia
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ois do Bairro III DIA DA COMUNIDADE / COLECTIVIDADE 1.250,00

Grupo Folclórico de Pedralva – Região Bairradina XXXIV FESTIVAL DE FOLCLORE 1.250,00

Aveiro

Associação Desportiva de Taboeira AVEIRO CUP 2019 – TURISMO, LAZER E DESPORTO 2.000,00

Agarrados ao BTT Clube ROTA DA MAMOA 2019 1.000,00

APOMA – Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro IV MOSTRA DE DOÇARIA CONVENTUAL, OVOS MOLES E PRODUTOS DA RIA DE AVEIRO 2.500,00

Estarreja
G.R.E.S. Trepa de Estarreja SAMBA COM VIDA – ESTARREJA”19 2.500,00

Associação Atlética de Avanca 17.º TORNEIO DE FUTEBOL JOVEM DR. EGAS MONIZ 900,00

Ílhavo

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico da Coutada – Ílhavo XIV TORNEIO DE XADREZ DO ATL DA COUTADA 750,00

Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Música Nova CONCURSO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO DA AMBI – ACADEMIA DE MÚSICA DA BANDA 
DE ÍLHAVO 1.250,00

Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré FESTA DE N.ª Sr.ª DOS NAVEGANTES 2019 – PROCISSÃO PELA RIA 1.300,00

Murtosa Associação Náutica da Torreira

PROVA ANIVERSÁRIO 495,00

REGATA DE S. PAIO 305,00

CAMPEONATO NACIONAL DE SHARPPIE 12 800,00

Oliveira do Bairro

Associação Jovem Oianense FIM DE SEMANA DIFERENTE 2019 500,00

União Filarmónica do Troviscal 16.º ENCONTRO IBÉRICO DE BANDAS DO TROVISCAL 1.000,00

AMPER – Associação dos Amigos de Perrães BELTANE FESTIVAL CELTA – EDIÇÃO 2019 1.000,00

Ovar

Esmoriz Ginásio Clube TIVE 2019 – 11.º TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE ESMORIZ 1.000,00

Clube de Canoagem de Ovar (CCOvar) CANOAGEM ATIVA EM OVAR 500,00

Grupo Desportivo e Cultural de Guilhovai 1.º GRANDE PRÉMIO EM ATLETISMO DE GUILHOVAI 500,00

NADO – Náutica Desportiva Ovarense 56.º CRUZEIRO DA RIA / REGATA OVAR – AVEIRO – OVAR 1.000,00

AFIS/OVAR – Atletas Fim de Semana 31.ª MEIA MARATONA “CIDADE DE OVAR” 1.000,00

Sever do Vouga

Viking Kayak Clube ECOVOUGA 500,00

Vouga Sport Clube 45.º RALICROSS DE SEVER DO VOUGA 1.000,00

Juventude Académica Pessegueirense TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL – FUT”VOUGA 2019 500,00

Severfintas Club MIRTILO CUP”19 500,00

Associação Desportiva e Cultural de Lourizela FESTA DAS SOPAS 500,00

Vagos

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos O BOMBEIRO E A COMUNIDADE 1.000,00

ASV – Associação de Surfistas de Vagos SURF NA VILA – 2019 1.000,00

Always Young ADRC RIA RACE – VAGUEIRA 1.000,00

Confraria dos Sabores da Abóbora VIII FEIRA DA ABÓBORA 1.400,00

34 36 TOTAL   40.000,00
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3.ª Conferência Anual 
do “CLAIRCITY”

o problema e de que forma afeta a 
saúde dos Cidadãos e as suas vidas, 
e em especial para as boas práticas 
contributivas para um bom ambien-
te urbano. 

De forma inovadora, o proje-
to coloca nas mãos das Pessoas o 
poder de determinarem as melhores 
soluções a nível local, dando contri-
buto para um Planeta Terra com 
Bom Futuro.

Jovens que estão na fase de ponde-
rar o seu futuro em termos de 
formação superior. Nesse âmbito 
a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro promove e paga a 
participação de 22 Alunos do Ensi-
no Secundário dos onze Municípios 
da Região de Aveiro na Academia 
de Verão (em regime de internato), 
visando facultar-lhes o conhecimen-
to de perto da nossa Universidade 
de Aveiro.

A Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro participa, desde 
2012, na Academia de Verão da 
Universidade de Aveiro. 

A CIRA participará na edição de 2019 
da Academia de verão da Universida-
de de Aveiro, na semana de 14 a 19 de 
julho, com dois alunos por Município.
Esta iniciativa prevê um encontro 
entre o Presidente do Conselho 
Intermunicipal da CIRA, o Secretário 
Executivo Intermunicipal e Membros 
de Executivos Municipais com os 
alunos da “Turma CIRA”, para parti-
lha de perspetivas sobre a Região de 
Aveiro, contribuindo para melhorar a 
capacitação de cidadania dos Jovens 
da Região de Aveiro.

É uma oportunidade muito rele-
vante para a dar a conhecer aos 

Realizou-se no dia 10 de abril, a 
3.ª Conferência Anual do projeto 
“ClairCity – O papel dos Cidadãos na 
redução da poluição atmosférica nas 
cidades”, no edifício da Antiga Capi-
tania do Porto de Aveiro, em Aveiro.

Este projeto tem como objetivo 
sensibilizar os Cidadãos em relação 
à poluição atmosférica e às emissões 
de carbono nas cidades, observan-
do como todos contribuem para 

CIRA na Academia de Verão UA

Boia de salvamento vence
concurso intermunicipal de ideias

Foi em Sever do Vouga, no VougaPark – 
Centro de Inovação, que o Concurso 
Intermunicipal de Ideias de Negócios 
conheceu o seu projeto vencedor, no 
dia 29 de maio. O “Neptuno Speaker”, 
uma boia de salvamento guiada por 
GPS, apresentada por Estarreja, 
conquistou o primeiro lugar da inicia-
tiva que reuniu as ideias de negócios 
desenvolvidas pelos alunos das esco-
las do Ensino Secundário da Comu-
nidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro (CIRA).

A ideia vencedora foi a Leiria, no dia 7 
de junho, representar a Região de Avei-
ro no Concurso Regional de Ideias de 
Negócio nas Escolas, promovido pela 
Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Centro (CCDRC). 
O concurso, que procura capacitar os 
jovens, possui uma forte componente 
de mentoria qualificada. Na fase muni-

cipal, em articulação com os Polos da 
IERA (Incubadora de Empresas da 
Região de Aveiro), altura em que as 
ideias de negócios estão a ser desen-
volvidas, profissionais de diferentes 
áreas transmitem importantes conhe-
cimentos para quem quer transformar 
uma ideia em um projeto sustentável, 
contribuindo assim para a promoção de 
uma cultura empreendedora.

Na final intermunicipal, que decor-
reu no dia 29 de maio, foi também 
reconhecido o mérito de outros proje-
tos, como o “Eco Hornet Master”, 
propulsor pneumático para extermí-
nio das colónias de vespas asiáticas, 
apresentado por Sever do Vouga 
(2.º lugar) e o “MHC-Magic”, uma 
tela que se aplica no chão das casas de 
banho, com sensores que emitem um 
alerta em casos de queda, de Oliveira 
do Bairro (3.º lugar). 

O projeto “ClairCity” é desenvol-
vido por uma parceria que envolve 
16 instituições, nomeadamente, 
seis entidades públicas (entre as 
quais a CIRA), de seis países dife-
rentes, três universidades, uma 
agência governamental e entidades 
multinacionais não-governamen-
tais, e tem uma duração de quatro 
anos, com conclusão prevista 
para 2020. 
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Concurso Intermunicipal 
de Leitura

Rede de Bibliotecas 
em novos desafios

Este concurso, promovido pela 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, pretendeu fomen-
tar o prazer de ler e o desenvolvi-
mento de competências dos alunos 

Realizou-se no dia 4 de maio a Fase 
Final da 6.ª edição do Concurso 
Intermunicipal/Nacional de Leitu-
ra (CIL), no Centro de Congressos 
de Aveiro.

 II Conferência Internacional

[Re]PENSAR
A BIBLIOTECA PÚBLICA:
Gaming e Makerspaces

Vencedores CIL 2019

1º ciclo

1º lugar Raquel dos Santos Oliveira AE de Oliveira do Bairro – EB da Mamarrosa

2º lugar Pedro Henriques Pereira AE de Ílhavo – Centro Escolar Nossa Senhora do Pranto

3º lugar Beatriz Amaral AE Águeda Sul

2º ciclo

1º lugar Mara Sousa AE de Pardilhó

2º lugar Mafalda Gonçalves Ramos AE da Gafanha da Encarnação – EB da Gafanha 
da Encarnação

3º lugar Matilde Vieira AE de Aveiro – EB João de Afonso

3º ciclo

1º lugar Luísa Rodrigues Vilarinho AE da Gafanha da Encarnação – EB da Gafanha 
da Encarnação

2º lugar Bruna Tavares dos Santos AE José Estêvão – EB São Bernardo

3º lugar Rodrigo Sobral ES Adolfo Portela

ES

1º lugar Eduardo José Martins Veiga AE de Sever do Vouga

2º lugar Bruna Clara Pereira Escola Profissional de Artes Performativas da Branca

3º lugar Valdir António Coimbra AE de Oliveira do Bairro – ES de Oliveira do Bairro

A Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA) promoveu 
a realização da II Conferência Inter-
nacional “[Re]Pensar a Biblioteca 
Pública”, sob a temática “Gaming e 
Makerspaces”, nos dias 28 e 29 de 
março, decorrendo o primeiro dia 

em Albergaria-a-Velha e o segundo 
em Ílhavo.

O “gaming” e a emergência dos 
espaços “makerspace” apresentam-
-se como dois novos desafios para as 
bibliotecas públicas, reforçando o seu 
papel como local de aprendizagem e 

de criação. Foi o primeiro e o maior 
evento de dimensão internacional 
com enfoque em “makerspaces” e nos 
demais “novos” lugares e funções das 
bibliotecas realizado no País, sempre 
com o desígnio de prestar um melhor 
serviço público aos cidadãos.

Práticas de sucesso no âmbito do 
“gaming”, o papel das bibliotecas 
na era digital e a importância dos 
espaços criativos foram alguns dos 
temas abordados no encontro, que 
contou com a participação de diver-
sos especialistas europeus como 
Matt Finch e Carlos Pinheiro, a 
Conferência Internacional privilegiou 
a partilha de experiências, com a apre-
sentação de casos de sucesso interna-
cionais: Dokk1, a nova biblioteca de 
Aarhus, na Dinamarca, que promove 
um ambiente acessível para a apren-
dizagem em prol da cidadania e da 
comunidade; Ubik, uma biblioteca 
criativa em San Sebastián, Espanha, 
que disponibiliza espaços de apren-
dizagem para os cidadãos criarem; e 
Frysklab, uma biblioteca/laboratório 
dentro de um autocarro que apos-
ta no desenvolvimento de novas 
competências junto dos estudantes 
holandeses.

Foi ainda, apresentado o novo e 
inovador modelo de Serviços da 

Biblioteca Municipal de Aveiro e 
o estudo do valor económico das 
Bibliotecas Públicas da Região de 
Aveiro. Destacou-se também uma 
homenagem a Maria José Moura.

Esta organização assenta no Grupo 
de Trabalho da Rede de Bibliotecas 
da CIRA, que tem vindo a desenvol-
ver um trabalho de grande mérito na 
dinamização das Bibliotecas Públi-
cas Municipais, num consequente 
trabalho de equipa.

A II Conferência Internacional 
“[Re]Pensar a Biblioteca Pública” 
contou com a parceria da DGLAB – 
Direção-Geral do Livro, Arquivos 
e das Bibliotecas, da Universidade 
de Aveiro e da ANPRI – Associação 
Nacional de Professores de Informá-
tica. A Confraria Gastronómica do 
Concelho de Albergaria-a-Velha – 
Rainha D. Teresa, o Roteiro da 
Carne Marinhoa, a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau e a 
Associação “Os Baldas” apoiam 
o evento. 

do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário, de 
escolas das redes pública e privada 
dos onze Municípios Região de 
Aveiro. 



AGENDA 2019
VAGOS

7  A 11 DE JUNHO
FESTAS DE VAGOS
Info: Município de Vagos
www.cm-vagos.pt

ESTARREJA

8  A 16  DE JUNHO
FESTAS DE SANTO ANTÓNIO, 
DA CIDADE E DO MUNICÍPIO
Info: Município de Estarreja
Tel: (+351) 234 840 600 
comunicacao@cm-estarreja.pt | www.cm-estarreja.pt

ALBERGARIA

27  A 30 JUNHO
ALBERGARIA CONVIDA
Info: Município de Albergaria-A-Velha
www.cm-albergaria.pt

ANADIA

22 A 30 DE JUNHO 
ANADIA CAPITAL DO ESPUMANTE  
FEIRA DA VINHA E DO VINHO
Info: Município de Anadia
www.cm-anadia.pt | www.facebook.com/municipioanadia | 
http://bit.ly/2WYheR6

SEVER DO VOUGA

27  DE JUNHO A 30 DE JUNHO
XII EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL 
DO MIRTILO
Info: Município de Sever do Vouga, com a colaboração da AGIM
www.cm-sever.pt

OLIVEIRA DO BAIRRO

3 A 7  DE JULHO
EXPO BAIRRADA 2019
Info: Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Tel: (+351) 234 732 100
cmolb@cm-olb.pt | www.cm-olb.pt

VAGOS

5  A 7  DE JULHO
VAGOS SENSATION GOURMET
Info: Município de Vagos
www.cm-vagos.pt

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

5  A 7  DE JULHO
RIA DE AVEIRO WEEKEND 
Info: Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
www.riadeaveiro.pt

ÁGUEDA

6  A 28  DE JULHO
AGITÁGUEDA
Info: Município de Águeda
www.cm-agueda.pt

AVEIRO

17  A 21 DE JULHO
FESTIVAL DOS CANAIS
Info: Município de Aveiro
www.cm-aveiro.pt

SEVER DO VOUGA

27  DE JULHO A 4  DE AGOSTO
Info: Município de Sever do Vouga
www.cm-sever.pt

MURTOSA

4  DE AGOSTO  14H00
REGATA DA FESTA DO EMIGRANTE
Info: Município da Murtosa
www.cm-murtosa.pt | facebook.com/municipiodamurtosa

ÍLHAVO

7  A 11 DE AGOSTO
FESTIVAL DO BACALHAU
www.facebook.com/FestivaldoBacalhau | www.cm-ilhavo.pt/p/atividades

VAGOS

9  A 11 DE AGOSTO
VAGOS METAL FEST
Info: Município de Vagos
www.cm-vagos.pt

MURTOSA

5  A 8  DE SETEMBRO 
ROMARIA DE SÃO PAIO DA TORREIRA 
Info: Município de Murtosa
www.cm-murtosa.pt | facebook.com/municipiodamurtosa

OLIVEIRA DO BAIRRO

14  A 22 DE SETEMBRO
MIX & MOVE OLIVEIRA DO BAIRRO 2019
Info: Município de Oliveira do Bairro
Tel: (+351) 234 732 100
cmolb@cm-olb.pt | www.cm-olb.pt

ESTARREJA

28  DE SETEMBRO 
BIORACE CHALLENGE  
CORRIDA DE OBSTÁCULOS
Info: Município de Estarreja
biorace@cm-estarreja.pt | www.cm-estarreja.pt/biorace | www.facebook.
com/BioRaceEstarreja


