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Nota de Imprensa nº2 
 

 
- Reunião do Conselho Executivo da CIRA de 6 de Novembro de 2008 
- Primeira Reunião da Assembleia Intermunicipal da CIRA 
- Aprovação do “Polis da Ria de Aveiro” 
 
 
 
1. Reunião do Conselho Executivo da CIRA de 6 de Novembro de 2008 
 
              No passado dia 6 de Novembro realizou-se um Albergaria-a-Velha uma reunião do Conselho Executivo 
da CIRA, com a presença de todos os representantes das onze Câmaras Municipais associadas. 
 
              Com uma vasta agenda de trabalhos, esta reunião serviu para tratar de um conjunto de aspectos 
respeitantes à activação desta nova Associação de Municípios, destacando-se: 

- organização geral, estruturação e planificação da actividade da CIRA; 
- gestão financeira e gestão de pessoal; 
- verificação do processo de eleição dos Membros da Assembleia Intermunicipal da CIRA (entretanto já 
terminado) e agendamento para o dia 20 de Novembro 2008 da sua primeira reunião, para tomada de 
posse dos Membros, eleição da Mesa e apresentação pelo Conselho Executivo das linhas gerias de 
actuação da CIRA; 
- definição de metodologia e calendário de elaboração das Grandes opções do Plano e do Orçamento para 
2009; 
- debate sobre a constituição do Conselho Consultivo e das acções de apresentação pública da CIRA; 
- aprovação da abertura de um concurso público de ideias para elaboração do logótipo da CIRA. 

 
                 Nesta reunião foi deliberada a adesão da CIRA à Associação “Fórum Mar Centro” (surgida no âmbito 
de uma candidatura do “Cluster do Mar da Região Centro, às Estratégias de Eficiência Colectiva do 
“MaisCentro”/QREN) e à Comunidade Portuária de Aveiro (em substituição da AMRia) e foram realizados pontos 
de situação sobre assuntos da maior importância para a vida da Região de Aveiro, nomeadamente: 

- Candidatura às Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação; 
- Contratualização com o Programa “MaisCentro” do QREN; 
- Programa “Polis da Ria de Aveiro” e constituição de uma sociedade anónima entre o Ministério do 
Ambiente e a CIRA; 
- Eleição, tomada de posse e entrada em funcionamento dos Órgãos Sociais da nova Entidade Regional 
de Turismo do Centro de Portugal, com o registo de congratulação pela realização da sua primeira 
reunião a 10 NOV 08 , na sua Sede em Aveiro; 
- Processo de implementação de um novo sistema de gestão, de escala intermunicipal, dos sistemas de 
“baixa” de água e de saneamento; 
- Acreditação da CIRA como entidade formadora de recursos humanos, em substituição da AMRia; 
- Desenvolvimento do projecto SAMA / Modernização Administrativa, em pleno curso. 

 
                 O acompanhamento do processo de desactivação da AMRia e da GAMA foi também alvo de 
abordagem nesta reunião, tendo decorrido após a reunião do Conselho Executivo da CIRA, reuniões do Conselho 
de Administração da AMRia e da Junta da GAMA, tratando também da sua desactivação e transferência de 
dossier’s para a CIRA. 
 
2. Primeira Reunião da Assembleia Intermunicipal da CIRA 
 
                  No âmbito do preceituado nos artigos 14º e 15º dos Estatutos da CIRA e no cumprimento da 
deliberação do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) de 6 de 
Novembro 2008, foi já convocada a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal da CIRA a realizar, no 
próximo dia 20 de Novembro de 2008, às 18.00 horas, na sua sede (Rua do Carmo, nº 20, em Aveiro) com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações; 
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2. Tomada de Posse dos Membros da Assembleia Intermunicipal da CIRA; 
3. Eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal da CIRA; 
4. Apresentação pelo Conselho Executivo dos Objectivos e Estratégia de Gestão da CIRA. 

 
 
3. Aprovação do “Polis da Ria de Aveiro” 
 
               No seguimento do trabalho que a CIRA e os seus Municípios associados têm vindo a realizar com o 
Ministério do Ambiente (pela a sua “Equipa Polis”), e das deliberações dos Executivos Municipais, as 
Assembleias Municipais dos onze Municípios envolvidos (todos os associados da CIRA com a excepção de 
Anadia e também Mira) reuniram extraordinariamente e aprovaram entre os dias 7 e 12 de Novembro a adesão dos 
respectivos Municípios ao programa denominado “Polis da Ria de Aveiro”, aprovando a sua participação por 
intermédio da CIRA na sociedade anónima “Polis Litoral – Ria de Aveiro, SA”. 
 
                Com estas importantes decisões os Municípios encerram formalmente este processo (formalizando-se 
agora as deliberações dos Órgãos da CIRA) de aprovação do “Programa Polis da Ria de Aveiro” e a sua adesão à 
sociedade anónima por intermédio da CIRA. 
 
                Esta aposta integra-se bem na luta intensa que os Municípios da Ria de Aveiro têm vindo a realizar ao 
longo dos últimos anos pela valorização e qualificação da Ria de Aveiro e também (embora neste aspecto há que 
continuar a luta) pela implementação de um modelo de gestão integrada da Ria de Aveiro. O Governo dá uma 
primeira resposta à longa luta dos Municípios da Ria com a construção deste “Programa Polis da Ria de Aveiro” e 
a constituição da sociedade anónima com a CIRA, num caminho que terá que ter no futuro, mais apostas e mais 
investimentos. Registe-se que dos cerca de 97 milhões de euros do investimento previsto no “Polis da Ria de 
Aveiro”, os Municípios assumem 15%, o Governo assume 23%, as Associações Náuticas 3%, sendo a principal 
fonte de financiamento os Fundos Comunitários do QREN com 59%.  
 
                O Conselho de Ministros de hoje, 13 NOV 08, aprovou o Decreto-Lei que aprova o “Polis da Ria de 
Aveiro” e regulamenta a participação do Governo/Estado pelo Ministério do Ambiente na referida sociedade 
anónima, dando um importante passo para que o processo burocrático termine e se active esta nova capacidade da 
Região e da Ria de Aveiro, com um modelo institucional novo entre o Governo/Ministério do Ambiente e uma 
Comunidade Intermunicipal (no caso a da Região de Aveiro). 
 
                Que este passo positivo dado pelos Municípios e pelo Governo seja prenúncio de mais e melhor 
desenvolvimento para a Região e a Ria de Aveiro. 
                 
 
4. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CIRA 
 
                    A próxima reunião do Conselho Executivo da CIRA ficou marcada para o dia 5 de Dezembro de 
2008, na sua Sede em Aveiro, ficando referenciados alguns dos assuntos a agendar nessa reunião (Grandes Opções 
do Plano e Orçamento 2009, gestão financeira e de pessoal, constituição do Órgão Consultivo, acções de 
apresentação pública,…). 
 
 
 
                    Com os nossos melhores cumprimentos, 

 
José Ribau Esteves, eng. 
Presidente do CE/CIRA 

 


