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NOTA DE IMPRENSA de 16 FEV 2011 

 
 
 

A oitava reunião da Comissão de Acompanhamento do Grupo de Acção Costeira 
da Região de Aveiro (GAC-RA) realizou-se hoje 16FEV11 na Câmara Municipal da 
Murtosa, destacando-se das decisões tomadas e das questões abordadas, as seguintes: 
 

1. Aprovação da 7ª reunião da Comissão de Acompanhamento pelos presentes 
Informação sobre as datas e conteúdo do Congresso da Região de Aveiro; 

 
2. Ponto de situação do 1º Concurso Público GAC-RA 

Informação sobre o número de candidaturas apresentadas ao 1º Concurso, 
suas tipologias, seus Promotores, valores globais considerados, e outros aspectos 
importantes para o seu conhecimento e apreciação; 

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 o valor disponível para financiamento pelo GAC-RA, o que demonstra 
bem o sucesso deste procedimento concursal. 

 
3. Reapreciação de documentos: informação sobre as alterações propostas pelo 
PROMAR 

Regulamento Específico do GAC – foi aprovada a nova redacção deste 
Regulamento, cujo Artigo 4º relativo aos Promotores foi alterado retirando-se as 
referências à sua localização (Ponto 2) e ao modelo de apresentação de 
candidaturas em Parcerias (Pontos 3, 4 e 5).   

Metodologia de Avaliação – este documento, embora já na sua fase final 
de negociação com a Autoridade de Gestão, ainda não está fechado pelo que não 
pode ser apresentado na sua versão final. Foi deliberado realizar uma próxima 
reunião logo que esse trabalho entre as equipas técnicas do GAC-RA e do 
PROMAR esteja terminado. Refira-se que este é um documento essencial para a 
apreciação das Candidaturas; 

 
4. Aprovação do novo Conselho da Administração do GAC-RA 

Considerando a necessidade do Órgão de Gestão do GAC-RA ser 
constituídos por 5 elementos foi proposta e aprovada, a integração do FOR-
MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar e da empresa 
COMUR – Fábrica de Conserva da Murtosa, Lda, no Conselho de 
Administração do GAC-RA, juntando-se à CI Região de Aveiro, à UA e à 
ADAPI. 
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5. 2º Encontro de GAC / Rede Nacional de GAC, 25.FEV.2011 
Informação sobre a importância do 2º Encontro Nacional de Grupos de 

Acção Costeira, bem como o seu programa; 
Foi confirmada a importância da participação do GAC-RA na Rede 

Nacional de GAC’s e na Rede Europeia FARNET, sendo que o GAC-RA vai 
participar e fazer uma apresentação do seu trabalho na próxima reunião da 
FARNET que se vai realizar em Sofia (Bulgária) a 21, 22 e 23 de Março 2011. 
 
6. Outros Assuntos 

Foram tratadas outras importantes matérias, respeitantes a trabalho de 
cooperação e a investimentos de parceria entre a Docapesca, o GAC-RA, as 
Câmaras Municipais de Ovar e da Murtosa e a Polis da Ria de Aveiro, que 
oportunamente terão tratamento público. 

 
 

 
 
         Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 
 

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

 
 

 


