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Aveiro, 04 de março de 2013 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

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

de Aveiro) realizou na Segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2013, em Albergaria-a-Velha, a sua 

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

 

 

1. Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades 
Intermunicipais – Parecer do Conselho Executivo 
 

O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou aprovar um Parecer sobre a 

Proposta de Lei que estabelece o novo Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das 

Entidades Intermunicipais, do qual se destacam os seguintes aspectos: 

a) Discordância total com o modelo de governação proposto para as CIM’s/AM’s, 

defendendo o modelo atualmente em vigor, apenas reforçando as competências do 

Secretário Executivo. Dado que as CIM’s/AM’s terão como competências as que 

consigo forem contratualizadas pelos Municípios (maioritariamente), deve o seu 

principal órgão de gestão ter a presença dos seus principais responsáveis (os 

Presidentes de Câmara); 

b) Deve a nova Lei definir com objetividade as áreas a descentralizar para as 

CIM’s/AM’s, tendo como base o definido no estudo piloto das CIM e deixando 

apontado esse objetivo político de gestão do Estado; 

c) As CIM’s/AM’s devem ter eleição direta para o Presidente do Conselho 

Executivo se e quando a dimensão qualitativa e quantitativa dos suas atribuições e 

competências for relevante; 

d) Concordância global com o parecer da ANMP. 

           Em anexo segue um exemplar do documento, que, entretanto, foi remetido para a 

Assembleia da República, dando cumprimento ao compromisso assumido pelo Presidente da CI 

Região de Aveiro na Audição Parlamentar que teve sobre esta matéria, no dia 20FEV13. 
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2. Rede de Bibliotecas da Região de Aveiro 
 
              O Conselho Executivo deliberou aprovar a “Rede de Bibliotecas da Região de Aveiro”, 

um novo formato de colaboração em rede das Bibliotecas dos Municípios da CI Região de 

Aveiro, apostando no trabalho colaborativo, enriquecido pela partilha de experiências e 

conhecimentos, potenciador da melhoria dos serviços prestados aos Cidadãos. 

 Apostando no trabalho em rede, as Bibliotecas da CI Região de Aveiro colaborarão 

através da prestação dos seus serviços a todos os utilizadores, independentemente da sua 

Biblioteca de origem, permitindo a qualquer Cidadão que resida, trabalhe ou estude num dos 

Municípios da CI Região de Aveiro o acesso a todos os serviços prestados por qualquer 

Biblioteca da rede, desde que se encontre inscrito em pelo menos uma delas. 

 

 

3. QCIRA 2014/2020 e CRER2020 
 

            O Conselho Executivo fez um ponto de situação do trabalho em curso de elaboração do 

QCIRA 2014/2020 (Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro para o período de 

Fundos Comunitários 2014 a 2020), e sobre o seu contributo para o trabalho de preparação do 

futuro Programa Operacional da Região Centro 2014/2020, que está a ser desenvolvido sob a 

liderança da CCDRCentro e com a denominação de CRER2020. 

             Estes trabalhos integram o Conselho Executivo da CI Região de Aveiro e uma Equipa 

dos seus Técnicos, a Universidade de Aveiro, Técnicos dos Municípios associados, e vão ter o 

envolvimento no futuro próximo, de outras entidades públicas e privadas da Região de Aveiro, 

assim como dos Cidadãos. 

             Os trabalhos do QCIRA 2014/2020 terão uma primeira apresentação pública no 

próximo dia 15 de março, no Congresso da Região de Aveiro, estando perspetivada a sua 

finalização (desta fase do processo) no início de julho de 2013. 
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4. Congresso da Região de Aveiro 2013 
 
              O Congresso da Região de Aveiro 2013 vai realizar-se nos dias 14 e 15 de Março, no 

Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, tendo o Conselho Executivo tomado um 

conjunto de decisões sobre a sua organização e gestão, reiterando o convite à participação. 

Após o elevado sucesso da primeira edição realizada em 2011, a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro aposta na organização da segunda edição de um Congresso 

inteiramente dedicado à Região, apostando na partilha de experiências, apresentação da 

execução de projetos de investimento e de planos, fazendo-o em interação direta com os 

Cidadãos, convidando-os a ser parte activa no processo de construção de um futuro mais 

promissor na Região de Aveiro. 

O Congresso da Região de Aveiro 2013 está organizado em três momentos distintos: 

- na manhã do dia 14, workshop dedicado a vários assuntos ligados à gestão da “Água 

Doce” (Água de Consumo, Saneamento Básico, Eficiência Hídrica);  

- na tarde do dia 14, workshop dedicado a vários assuntos ligados à gestão da “Água 

Salgada” (Mar e Zona Costeira, Ria de Aveiro);  

- todo o dia 15, com a realização do Congresso propriamente dito, com sessão de 

abertura, três painéis e sessão de encerramento. 

           As inscrições podem ser feitas para um dos três momentos, para dois ou para os três. 

Trata-se de um importante evento para o qual chamamos a atenção e convidamos as Forças 

Vivas e a População da Região de Aveiro. 

           Em anexo segue Programa completo. 

           As inscrições para o Congresso podem ser feitas em  www.regiaodeaveiro.pt . 

 
 
5. Próxima Reunião do CE da Região de Aveiro 
 

              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 25 de 

março de 2013, pelas 09.00 horas, no Município de Sever do Vouga, sendo seguida de uma 

visita às obras da Barragem de Ribeiradio. 

 
 

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 
cumprimentos,  

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


