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Aveiro, 30 de julho de 2012 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Conselho Executivo da Região de Aveiro de 23JUL12 
 

O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI 

Região de Aveiro) realizou na segunda-feira dia 23 de julho de 2012, na Murtosa, a sua 

reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes: 

 

1. Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro  

 A empresa TIS.PT fez uma apresentação seguida de discussão com o CE da CI 

Região de Aveiro sobre o ponto de situação do Plano Intermunicipal de Mobilidade e 

Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA), destacando-se um trabalho muito 

completo de caracterização da situação e de definição das principais linhas de 

orientação sobre as propostas do PIMTRA, que terão trabalho intenso de conceção, 

debate e definição nos meses de Agosto e de Setembro de 2012. 

            Questões relevantes como os transportes coletivos de passageiros e os 

transportes escolares, o uso da bicicleta, o futuro da Linha Ferroviária do Vouga, a 

gestão dos espaços de estacionamento, são algumas das matérias abordadas neste 

importante Plano, que a CI Região de Aveiro está a elaborar e no qual tem sido 

envolvida a População e os Operadores de Transportes, com uma participação dedicada 

e pró-ativa que se assinala e agradece. 

 

2. Relatório de Assuntos Importantes da Região de Aveiro  

O Governo de Portugal tomou posse no dia 21 de Junho de 2011, tendo o 

Conselho Executivo da CI Região de Aveiro enviado a 23 Membros do Governo um 

Relatório sobre os Principais Assuntos Pendentes na Região de Aveiro a 22 de Julho de 

2011. 

Volvido cerca de um ano sobre esses acontecimentos Conselho Executivo da CI 

Região de Aveiro analisou o ponto de situação de cada um dos quinze assuntos, tendo 

concluído que, em termos de decisões implementadas, nada de relevante aconteceu, 
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tendo decidido reiterar pela via oficial e pública, a solicitação e a exigência de atenção e 

de decisão ao Governo para cada um assuntos apresentados no referido Relatório. 

O funcionamento e o futuro das parcerias formais entre o Governo (MAMAOT) 

e os Municípios da Região de Aveiro nas sociedades anónimas "Polis Litoral Ria de 

Aveiro" e "Águas da Região de Aveiro - AdRA", com a concretização dos seus planos 

de investimentos maioritariamente financiados por Fundos Comunitários do QREN, são 

da maior importância para a qualidade de vida da População e para a valorização e 

qualificação da Ria de Aveiro. 

O futuro do Hospital de Aveiro com Urgência Polivalente e componente 

universitária, o Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Vouga, as Portagens das 

SCUTs e as obras das variantes urbanas da EN109, a gestão dos Portos, o futuro da 

Comarca do Baixo Vouga, entre outros, precisam de decisões boas e urgentes com a 

devida concertação com os Municípios e outras Forças Vivas da Região de Aveiro. 

O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro mantém todo o empenho e 

disponibilidade para trabalhar em Equipa com o Governo, sendo absolutamente 

importante, também pela situação de emergência económica em que o País vive, que 

sejam tomadas e implementadas decisões, com a urgência e a qualidade que se exige, 

sobre todas essas matérias.     

  

3. Polis Litoral Ria de Aveiro  

 O Conselho Executivo fez a análise do ponto de situação do Programa Polis da 

Ria de Aveiro e das últimas trocas de correspondência com a Ministra da Agricultura, 

Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT), lamentando que nada de 

objetivo e conclusivo exista com definições sobre o futuro da execução do quadro de 

projetos do Polis da Ria de Aveiro. 

             Sumariando: 

- é urgente a abertura de concursos pelo POVT e pelo PORCentro para que possamos 

dar início às obras cujos estudos e projetos estão prontos com um valor de 23 milhões 

de euros, contribuindo para a criação de emprego e de riqueza; 
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- é urgente que o inadmissível e incómodo impasse em que está o Polis da Ria de 

Aveiro há cerca de um ano seja desbloqueado; 

 
- é urgente tomar decisões e utilizar os 16 milhões de euros depositados no Banco 

(IGCP) do capital social da empresa, levantando a suspensão sobre a execução do 

quadro de projetos do Polis da Ria de Aveiro, e rentabilizando os cerca de 80.000 euros 

do custo mensal da prestação de serviços da Parque Expo; 

 
- é urgente agir porque é a própria Ria de Aveiro que cada vez mais se encontra num 

estado degradado e degradante, sendo a atividade económica e as suas Gentes que nela 

operam, que exigem de forma premente a execução desses projetos. 

 
- a somar a todo este impasse, no passado dia 1 de Junho de 2012 a empresa ficou sem 

Presidente do Conselho de Administração, sendo na prática essa pessoa quem 

representa a MAMAOT. A empresa está sem liderança e sem indicação de rumo do seu 

acionista maioritário, situação que é urgente resolver. 

 
 A CI Região de Aveiro assume de forma absolutamente clara a necessidade de 

execução do Programa Polis da Ria de Aveiro, cuidando ativamente da implementação 

de uma gestão local integrada, autónoma e sustentável da Ria de Aveiro. 

 

 

4. Próxima Reunião do CE da CI Região de Aveiro 

 O CE da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião ordinária de Agosto 2012 no 

dia 16, Quinta-feira, em Ílhavo. 
 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro. 

 
Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 

cumprimentos,  
José Ribau Esteves, eng.  

Presidente do CE da Região de Aveiro 

http://www.regiaodeaveiro.pt/�

