NOTA DE IMPRENSA
Adesão da CI Região de Aveiro à “Parque de Ciência e Inovação, SA”
- Assembleia Intermunicipal de 15 JUL 2010 Aveiro, 16 de Julho de 2010

A Assembleia Intermunicipal da CI Região de Aveiro reuniu extraordinariamente
ontem, dia 15 de Julho, para apreciar e votar a adesão da CI Região de Aveiro à sociedade
anónima “Parque da Ciência e Inovação”, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a
participação com um capital social de 7,5% correspondente a 562.500 euros, assim como os
seus Estatutos e Acordo Parassocial.
Esta decisão surge na sequência da reunião do Conselho Executivo da CI Região de
Aveiro do passado dia 14 de Junho de 2010, na qual foi deliberado por unanimidade aprovar a
participação da CI Região de Aveiro na PCI, SA, os respectivos Estatutos e Acordo
Parassocial, sujeitando à apreciação da AI.
O Parque da Ciência e Inovação surge de uma aposta liderada pela Universidade de
Aveiro e partilhada por várias entidades, entre as quais a CI Região de Aveiro, e vai
materializar um importante investimento de 35 milhões de euros que tem assim garantido um
apoio do QREN no valor de 15,5 milhões de euros (contributo fundamental para a sua
concretização), no âmbito do contrato de financiamento assinado a 15 de Dezembro de 2009
entre a Universidade de Aveiro e o Programa Operacional da Região Centro.
A localização física dos seus 35 hectares, dos quais 30 hectares são no Município de
Ílhavo (na zona da Coutada) e 5 hectares são no Município de Aveiro (na zona do Crasto,
Verdemilho), marcam a contiguidade física do Parque da Ciência e Inovação (PCI) com o
Campus Universitário da UA, condição que a Universidade de Aveiro entendeu de importância
estratégica essencial para o sucesso da candidatura ao QREN e para o sucesso do seu
funcionamento em integração formal e funcional com as estruturas existentes, optimizando-as.
Esta característica de localização do PCI em contiguidade física e em articulação funcional com
o Campus Universitário, confere-lhe um carácter único a nível nacional a esta nova estrutura de
ciência e tecnologia, promotora de investigação e desenvolvimento da Universidade e das
Empresas.
Foi um longo processo e um intenso trabalho de cerca de cinco anos que permitiu
concretizar este objectivo, que teve no projecto “GeoInvest – Zona Industrial de Nova
Geração”, liderado pela AIDA e financiado pelo Programa Aveiro Digital 2003/2006, o seu
elemento de propulsão inicial. Esse trabalho foi realizado em parceria com a então Associação
de Municípios da Ria e com a UA.
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A Associação de Municípios da nossa região – agora a CI Região de Aveiro – na sua
parceria estratégica (dos seus onze Municípios associados) com a UA, é um elemento essencial
desta nova aposta de enorme importância para a Região de Aveiro, para a Região Centro e para
Portugal.
O carácter inovador do Parque da Ciência e Inovação da UA confere-lhe uma
existência única à escala nacional, numa aposta de Equipa entre a Universidade, o Poder Local
e as Empresas.
Está pois em curso um enorme conjunto de tarefas que terão em 2010 um ano
essencial para a sua concretização, criando todas as condições para o início da execução física
do PCI em 2011.
A CI Região de Aveiro estará afincadamente a trabalhar nesta Equipa em prol da
concretização de mais uma relevante capacidade para a nossa Região.
O PCI integra-se na estratégia de desenvolvimento regional definida no Plano
Territorial de Desenvolvimento para a Região de Aveiro, sendo um importante e activo
elemento de execução dessa estratégia. A gestão do PCI far-se-à em estreita ligação à gestão
das Incubadoras (Pólos da Incubadora da UA) e das Áreas de Acolhimento Empresarial de cada
um dos onze Municípios da Região de Aveiro (várias delas com financiamento assegurado na
Contratualização com o PORC/QREN), numa aposta reiterada em continuarmos a assentar o
crescimento da nossa Região no dinamismo e empreendedorismo do tecido empresarial, tirando
proveito da nova e relevante competência que vai ser o PCI.
O PCI vai atrair empresas de dimensão internacional, proporcionando às nossas
Empresas parcerias internacionais e por essa via oportunidades de acesso a novos mercados,
sendo também um elemento de projecção internacional da Região.
O PCI atrairá um conjunto importante de recursos humanos qualificados para a
Região, constituindo também uma oportunidade de valorização dos recursos endógenos da
Região, e de aumento da procura dos bens naturais, patrimoniais e culturais da Região de
Aveiro. Este efeito exerce uma tensão positiva sobre a qualificação ambiental e urbana da
Região e dos seus Municípios.
O PCI é também um instrumento de execução de prioridades políticas nacionais de
que a Universidade de Aveiro é Parceira, nomeadamente no Pólo Tecnológico das Tecnologias
de Informação, Comunicação e Electrónica, do Pólo Tecnológico da Energia e do Pólo
Tecnológico do Agro-Industrial, além do Cluster do Habitat e do Cluster do Conhecimento e da
Economia do Mar, entre outros.
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Está pois conquistada a responsabilidade de seguirmos em frente com muita
determinação e trabalho para a concretização de tão importante objectivo.
No âmbito da gestão formal do processo de constituição da sociedade anónima que
vai gerir o Parque da Ciência e Inovação, e cumpridos os preceitos da sua inscrição nas
Grandes Opções do Plano e no Orçamento 2010 da CI Região de Aveiro, e da deliberação do
Orgão Executivo da CI Região de Aveiro, cumpriu-se agora o último passo desse processo ao
nível da Associação de Municípios com esta deliberação da Assembleia Intermunicipal,
conferindo à CI Região de Aveiro a competência formal de dar seguimento a este processo,
continuando a assumir o papel de Parceiro relevante na concretização e gestão do PCI.
Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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