Aveiro, 29 de Novembro de 2010

NOTA DE IMPRENSA
GOP e Orçamento da CI Região de Aveiro para 2011

O Conselho Executivo da Região de Aveiro na sua reunião de 29 de Novembro 2010
realizada em Vagos, aprovou as Grandes Opções do Plano e o Orçamento 2011, que por esta
via se dá a conhecer nos seus aspectos principais, e que será apreciado e votado na reunião da
Assembleia Intermunicipal que vai realizar no próximo dia 13 de Dezembro 2010, às 18.00
horas.
A CI Região de Aveiro assume o ano de 2011 com a maior importância, em
primeiro lugar pela execução de muitos dos projectos em desenvolvimento com
comparticipação dos Fundos Comunitários do QREN, dando seguimento às relevantes
conquistas alcançadas em 2009 e em 2010, e assumindo a gestão de importantes objectivos que
estamos executar, numa relação intensa entre os seus onze Municípios Associados e um
conjunto de Entidades Parceiras.
A última dessas conquistas foi a aprovação pelo PORCentro do projecto da Rede
Urbana para a Competitividade e Inovação, elemento que reputamos de elevada importância
estratégica para a concretização do Plano Territorial de Desenvolvimento, e que sendo
executado entre 2011 e 2013 vai preparar melhor a nossa região para os desafios do futuro.
O Plano de Acção para 2011 tem uma expressão clara do carácter plurianual da
maioria dos seus objectivos e projectos, sendo que a sua reiterada assumpção tem hoje um
nível de maturidade e/ou de execução mais alto do que no final de 2009, aquando da
apresentação e da aprovação das GOP 2010.
Nesse âmbito, é reiterada a prioridade de gestão para a execução de um conjunto de
importantes projectos já aprovados com financiamento dos Fundos Comunitários do QREN,
tendo a CI Região de Aveiro participação directa ou por outras entidades, em vários projectos,
de entre os quais se destacam:
- Subvenção global / Contratualização com o PO Centro / ”MaisCentro”, com um FEDER de
60,06 M€ e um investimento de 110 M€;
- Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro, com um apoio FEP/OE de 3 M€ e um
investimento de 5 M€;
- Polis da Ria de Aveiro com um FEDER de 59 M€ e um investimento de 97 M€;
- Parque da Ciência e Inovação da Universidade de Aveiro, com um apoio FEDER de 15,4 M€
e um investimento previsto de 35 M€;
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- Gestão dos sistemas em baixa de água e saneamento básico no âmbito da sociedade anónima
“Águas da Região de Aveiro”, com um investimento em expansão de redes de cerca de
100 M€ (candidatura ao POVT em curso);
- Eficiência Hídrica em Edifícios e Jardins, com um apoio FEDER de 0,52 M€ e um
investimento de 0,75 M€;
- “Comunidade Interurbana de Aveiro – sistema urbano competitivo, empreendedor e
inovador”, no âmbito das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação (que
denominamos por RUCI), com um apoio FEDER de 5,9 M€ e um investimento total de 9
M€.
Tendo claro conhecimento das principais dificuldades que temos pela frente,
nomeadamente no que respeita à gestão financeira, em consequência do Orçamento de Estado
2011, assim como da crise económica nacional e internacional que afecta a geração de receita,
definimos a concretização de um conjunto de objectivos para os quais temos garantida a devida
sustentabilidade financeira.
Ao nível da execução de outras políticas (e do desenvolvimento dos seus projectos),
são reiteradas umas e continuadas outras que assumimos em 2010, com a convicção de que a
capacitação alcançada pela Equipa Técnica e Executiva da CI Região de Aveiro, conseguirá
materializar o cumprimento de objectivos com maior expressão em termos substantivos e
quantitativos.
A verdade que se constata cada vez com maior evidência, é que a dimensão
intermunicipal ocupa cada vez mais espaço e importância na vida dos Municípios e da região,
em consequência do trabalho que temos vindo a concretizar e dos projectos que estão em
execução, e que se traduzem em mais e melhor desenvolvimento.
Vamos comunicar cada vez mais e melhor, na escala das relações institucionais ao
nível da Região, do País e da Europa, numa aposta em ser um interlocutor activo e solidário,
cuidando de ter uma relação próxima com os Cidadãos, e partilhando informação com
regularidade, pelo site www.regiaodeaveiro.pt (activado a 16OUT10, dia do 2º Aniversário da
CI Região de Aveiro), pela publicação de um Boletim Informativo e por um caudal regular de
informação a prestar à Comunicação Social, entre outras iniciativas.
As Parcerias institucionais vão continuar a ter um papel de importância crescente,
destacando-se a participação nas sociedades anónimas “Polis Litoral - Ria de Aveiro” e “Águas
da Região de Aveiro”, empresas estas que terão em 2011 um ano importante de concretização
de investimentos.
Ao nível das Parcerias daremos sempre uma prioridade especialmente cuidada ao
trabalho com a Universidade de Aveiro, nos múltiplos projectos em que estamos envolvidos.
As GOP 2011 assumem um elevado nível de investimento, com um valor de
14.450.642 euros (superior em 35% em valor de 2010). O montante global do Orçamento da CI
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Região de Aveiro para 2011, assume o valor de 14.853.301 euros (superior em 34% ao valor de
2010).

Para a gestão do ano de 2011 temos em desenvolvimentos todos os projectos que
definimos como principais e estruturantes da actividade da CI Região de Aveiro, e com o
financiamento QREN contratado, corolário de um intenso e longo trabalho, e motivo de
crescimento da dimensão financeira do Plano e do Orçamento em 2011, sendo seguro que
vamos viver um ano de grande importância e realização para a Região de Aveiro e para cada
um dos seus onze Municípios associados.
Depois de um longo e intenso processo de concepção e de negociação, que
culminou em 2010 e que encerrámos com sucesso, agora é tempo da absoluta primazia da
execução, que queremos seja revestida igualmente de sucesso.
As prioridades e os objectivos para 2011 são muito parecidos com os que
definimos para 2010, numa lógica incontornável de continuidade de apostas e de projectos que,
em regra, têm uma expressão de execução plurianual.
Com uma grande determinação e sentido da importante responsabilidade da gestão
dos objectivos para 2011, definimos as seguintes prioridades:
1. Execução do contrato de delegação de competências com subvenção global, entre a CI
Região de Aveiro e o POR Centro, dando especial atenção ao desenvolvimento dos
“Projectos Comuns”, assim como de outros projectos financiados pelo QREN;
2. Execução do projecto da Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação, com uma
ligação estreita à Universidade de Aveiro e às Entidades Parcerias;
3. Gestão da “Polis Litoral – Ria de Aveiro SA”, como instrumento de qualificação e
valorização da Ria de Aveiro, defendendo os interesses das Populações e a
implementação de um modelo de gestão integrada da Ria de Aveiro;
4. Gestão da “AdRA - Águas da Região de Aveiro SA”, implementando o novo sistema
de gestão dos sistemas de “baixa” de água e de saneamento à escala intermunicipal e
executando o seu plano de investimentos de expansão;
5. Reforçar a aposta da Região de Aveiro no Mar, nas Pescas e no Turismo, concretizando
parcerias de investimento com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal;
6. Execução do Programa de Formação para os Funcionários Municipais, financiado pelo
POPH;
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7. Acompanhar o desenvolvimento das acções executadas pelo projecto “+Maria” de
Modernização Administrativa;
8. Acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro, dando nota de
destaque para:
- a criação do Hospital Central e Universitários de Aveiro, a organização da
rede hospitalar e a gestão dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES);
- a gestão do problema da erosão costeira;
- acompanhamento da implementação das portagens na A17, na A29 e na A25;
- construção da Barragem de Ribeiradio;
- implementação da Comarca-Piloto do Baixo Vouga;
- implementação do Projecto Agrícola do Baixo Vouga;
9. Lançamento da edição 2011 do “PAPERA - Programa de Apoio a Projectos e Eventos
da Região de Aveiro”, dirigido às Associações da Região, e activação do Conselho
Consultivo da Região de Aveiro.
10. Realização do “Congresso da Região de Aveiro” a 24 e 25 de Fevereiro de 2011 como
um espaço de exposição e debate dos múltiplos projectos em desenvolvimento;
11. Execução dos múltiplos objectivos políticos definidos com base na estrutura dos
Pelouros dos Membros do Conselho Executivo.
Apostamos de forma determinada no trabalho da Região de Aveiro e no
crescimento quantitativo e em especial qualitativo, das políticas de escala intermunicipal,
fortalecendo os onze Municípios associados, no âmbito da execução do Plano Territorial de
Desenvolvimento da Sub-Região do Baixo Vouga e cuidando sempre da cooperação com
outros Municípios e outras Associações de Municípios, assim como com o Governo de
Portugal.
Faremos todo o trabalho em equipa, com os Municípios associados, com
Entidades Parceiras relevantes para a concretização dos objectivos definidos, destacando-se de
entre elas, as Gestoras de Fundos Comunitários e a Universidade de Aveiro.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE/Região de Aveiro
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