Aveiro, 20 de Dezembro de 2010

NOTA DE IMPRENSA
CE da Região de Aveiro

Vimos por este meio dar nota das principais decisões do Conselho Executivo da CI
Região de Aveiro realizada no passado dia 20 de Dezembro de 2010.
1. A criação do Centro Hospitalar do Baixo Vouga
O CE da Região de Aveiro tomou devida nota da decisão do Governo de criar o
Centro Hospitalar do Baixo Vouga (por integração de gestão dos Hospitais de Aveiro, de
Águeda e de Estarreja) manifestando publicamente a sua esperança e exigência que esta nova
entidade concretize os importantes objectivos de gestão hospitalar que a Região de Aveiro
merece e exige, destacando o seguintes:
a) Que se venha a constituir como uma unidade hospitalar central, dotada de uma urgência
polivalente;
b) Que o Governo assuma e concretize com prioridade a qualificação, modernização e
ampliação das instalações hospitalares, destacando-se a definição urgente do cronograma dos
novos investimentos no Hospital de Aveiro, elemento chave do Centro Hospitalar agora
constituído;
c) Que com a entrada em funcionamento do Curso de Medicina na Universidade de Aveiro,
o novo Centro Hospitalar assuma também a característica de Hospital Universitário;
d) Que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga cresça de forma rápida e sustentável na
qualidade dos serviços prestados aos Cidadãos, nomeadamente aos que vivem na NUTIII do
Baixo Vouga, na Região de Aveiro.
Entendemos também como muito importante que o Centro Hospitar do Baixo Vouga
seja uma entidade que valorize mais o trabalho de equipa com a Rede de Cuidados Primários
de Saúde (Centros e Extensões de Saúde, e Unidades de Saúde Familiar), assim como com as
Unidades de Cuidados Continuados, num conjunto de serviços que tenham na qualidade e na
proximidade aos Cidadãos, dois dos seus principais factores de diferenciação.

2. Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro
- Candidaturas apresentadas ao 1º Concurso (fechado a 15DEZ10)
Terminou no dia 15 de Dezembro de 2010 o prazo para apresentação de candidaturas ao
1.º Concurso do Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro (GAC-RA), no âmbito da
dinamização do Eixo 4 do Programa Operacional do Mar na nossa região, co-financiado pelo
Fundo Europeu das Pescas (FEP).
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O concurso visou a implementação das acções previstas na estratégia de
desenvolvimento sustentável da zona costeira do GAC-RA, e contou com o interesse de um
conjunto alargado de promotores, tanto de carácter público como privado.
Foram submetidas 29 candidaturas, com um investimento total previsto de 5.367.980
euros uma comparticipação solicitada de 4.879.355 euros. Este valor de comparticipação
apresentado pelo somatório das Candidaturas é o dobro do valor disponível para financiamento
pelo GAC-RA, o que demonstra bem o sucesso deste procedimento concursal.
As Candidaturas apresentadas, que assumem as três tipologias definidas no Plano de
Acção – reforço da competitividade das zonas de pesca e valorização dos produtos,
diversificação e reestruturação das actividades económicas e sociais, promoção e valorização
da qualidade do ambiente costeiro e das comunidades –, estão agora em fase de análise.
O CE da Região de Aveiro congratula-se com os resultados deste 1.º Concurso,
estando determinado em prosseguir com as Entidades Parcerias a concretização do Plano de
Acção do Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro.

3. Data do CE de Janeiro 2011
A reunião ordinária do Conselho Executivo da Região de Aveiro respeitante ao
próximo mês, vai realizar-se no dia 17 de Janeiro 2011, às 09.30 horas, em Águeda.

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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