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Acta	n.º	11/2018	
 

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, no dia 

quinze  de  junho  de  2018,  pelas  dezassete  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. Sistema	Nacional	de	Informação	Desportiva	/	Carta	Desportiva	Nacional	–	CIM’s	Sessão	
de	trabalho	‐	SNID	

No  âmbito  da  elaboração  e  implementação  da  Carta  Desportiva  Nacional  está  o  Instituto  Português  do 

Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, IP) a desenvolver o SNID – Sistema Nacional de Informação Desportiva. 

O projeto SNID visa essencialmente produzir um sistema informático integrando o respetivo portal e o sistema 

relacional  de  bases  de  dados  subjacente,  destinado  a  servir  a  rede  desportiva  nacional,  aumentando  a 

eficiência e eficácia da informação do sistema desportivo relativa às instalações desportivas, e promovendo a 

permanente  e  dinâmica  articulação  entre os  diversos  agentes  e  entidades  relacionadas  com  tão  importante 

fator  de  suporte  ao  desenvolvimento  desportivo,  em  matéria  de  informação,  cooperação  institucional  e 

partilha de informação e recursos. 

A implementação da plataforma SNID, viabilizará assim a definitiva concretização da construção e permanente 

atualização  da Carta  Desportiva  Nacional,  enquanto  importante  instrumento  de  apoio  ao  planeamento, 

programação, gestão e rentabilização da rede de equipamentos existentes, ou a edificar. 

Visando a capacitação dos técnicos dos Municípios e restantes responsáveis locais pelo acesso e manipulação 

de  dados  na  referida  plataforma,  decidido  divulgar  pelos  Presidentes  de  Câmara  da  Região  de  Aveiro  a 

realização de uma “Sessão de Trabalho‐SNID”, a realizar no 11 de junho, pelas 10h30, solicitando a nomeação 

de representante/s do Município para a referida sessão. 

2. Programação	Cultural	em	Rede	

Decidido convocar os interlocutores municipais do projeto Programação Cultural em Rede da Região de Aveiro, 

para reunião a realizar no dia 25 de junho, pelas 14h30, no Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre, em 

Ílhavo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 Edição 2018: Balanço da execução; 

 Edição  2019:  Indicação/projeção  das  datas  –   preparar  um  cronograma  de  reuniões  bilaterais 

(Municípios/INVisual) para estratégia de comunicação mais concertada; 
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 Proposta de reforço orçamental para a componente de Comunicação (para submeter ao Conselho 

Intermunicipal); 

 Outros assuntos. 

3. URBACT	–	Grupo	Local	

Em  reposta  ao  convite  do Município  de Albergaria‐a‐Velha  para  a  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de 

Aveiro fazer parte do Grupo Local URBACT da Cidade de Albergaria‐a‐Velha, decidido aceitar a participação da 

CIM  Região  de  Aveiro  no  Grupo  Local URBACT  (ULG),  com  stakeholders  relevantes  que  contribuirão  para  o 

design e adaptação da transferência da boa prática de Viladecans para a cidade de Albergaria‐a‐Velha.  

A representação da CIM Região de Aveiro ficará a cargo do Rogério Pais, que participará na reunião a realizar 

no dia 18 de junho, pelas 11h30m no auditório da Incubadora de Empresas de Albergaria‐a‐Velha, no âmbito 

da visita da Perita URBACT Mireia Sanabria.   

4. Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	

 

 Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

 

Aquisições Bens e Serviços 

‐ Manutenção Anual de Extintores da CIM Região de Aveiro.

‐ EAT Serviços de Formação, 2 ações: Gestão Ágil de Projeto – Framework SCRUM; Medições 

em Projetos de Construção – Aplicação Prática. 

 
 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ Prémios do Concurso Intermunicipal de Leitura 2.000,00 € 

‐ António Jorge Serra Ferreira  615,00 € 

‐ Dário Matos Almeida  2.214,00 € 

‐ MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. 208,51 € 

‐ Aguiar, Silva Lemos, Consultores, Lda. 11.181,25 € 

‐ EDP Comercial – Comercialização de Energia, S. A. 550,53 € 

‐ CTT – Correios de Portugal, S. A. 20,67 € 

‐ Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e Manutenção, S. A. 418,20 € 

‐ Via Verde  120,90 € 

‐ Bongás Express – Combustíveis, S.A. 107,18 € 

‐ Local Heroes, Unipessoal, Lda. 2.916,64 € 

‐ UNAVE‐ Ass. para a formação profissional e investigação da 

Universidade de Aveiro 

200,00 € 

 

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se 

lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________ e, depois de 
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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, 

____________________________________________ 
José Eduardo de Matos 
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