Aveiro, 02 de abril de 2013

NOTA DE IMPRENSA
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região
de Aveiro) realizou na passada segunda-feira, dia 25 de março de 2013, em Sever do Vouga, a
sua reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:

1. Congresso da Região de Aveiro 2013 / Conclusões
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região
de Aveiro) deliberou aprovar as conclusões do Congresso da Região de Aveiro de 2013,
realizado em Aveiro a 14 e 15 de março, agradecendo e enaltecendo a participação de
Congressistas, Palestrantes, Membros do Governo e Jornalistas, e sublinhando o elevado
sucesso desta iniciativa.
Em nota resumida apresentamos as conclusões que entendemos mais pertinentes:
1. Balanço muito positivo para a forma intensa e cuidada como a CI Região de Aveiro tem
utilizado a oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN 2007/2013, no quadro das
várias parcerias que lidera e integra;
2. Os projetos em desenvolvimento e em execução, num valor de investimento de 230
milhões de euros, e que utilizam 140 milhões de euros de financiamentos comunitários
do PROMAR, do POVT e do PORCentro, são de enorme importância para a
valorização do território e a elevação da qualidade de vida dos Cidadãos,
nomeadamente os que integram o Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, das
empresas Águas da Região de Aveiro e Polis Litoral da Ria de Aveiro, assim como o
Parque da Ciência e Inovação da Região de Aveiro e a ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água do Carvoeiro (sendo que neste caso, os seus 30 milhões de
euros de investimento, integram 17 M€ do POVT e 13 M€ de um Investidor privado
parceiro). Registe-se a nota negativa para o facto do PROMAR ainda não ter aprovado
o financiamento dos investimentos do Polis da Ria de Aveiro, faltando ainda ao
cumprimento dos compromissos assumidos;
3. A aposta clara e forte da Região de Aveiro na investigação e no desenvolvimento, com
um papel central e liderante da Universidade de Aveiro, no trabalho da sua Incubadora e
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da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, e do Parque de Ciência e Inovação da
Região de Aveiro, numa aposta central para a nossa estratégia de criar emprego e
riqueza, e numa aposta diferenciadora em termos de desenvolvimento económico
assente numa interação profunda e muito mais intensa das capacidades de investigação
e desenvolvimento da Universidade e das Empresas. Aguardamos que nas próximas
semanas o Programa Operacional da Região Centro termine as formalidades que
permitirão a assinatura do contrato de financiamento deste importantíssimo
investimento para a Região de Aveiro. O PCI vai empregar 500 pessoas durante a
primeira fase das obras, criará 150 novos postos de trabalho no início da sua operação,
existindo a perspetiva de no final da primeira década de trabalho terem sido criados
5.000 empregos diretos e ter sido induzida a criação de um número relevante de
empregos indiretos. Um registo para a participação do Diretor Geral do IASP, Luis
Sanz, que trouxe ao Congresso uma mensagem muito importante e muito clara sobre a
abordagem do Mundo, daqueles que querem seguir em frente e fazer bem e diferente
apostando nesta área dos Parques de Ciência e Tecnologia, da investigação e
desenvolvimento com um acento tónico muito bem cuidado na área da Inovação;
4. O Porto de Aveiro é uma infraestrutura estratégica para a atividade económica da
região, registando-se com nota positiva a manutenção da sua gestão autónoma, e
exigindo-se a rentabilização das capacidades criadas numa lógica de rede e de
complementaridade com os outros portos portugueses, assim como a execução da
ligação ferroviária do Porto de Aveiro a Espanha/Salamanca, pelo eixo da linha da
Beira Alta, facultando uma importante infraestrutura para as Empresas das Regiões
Norte e Centro de Portugal, responsáveis por 60% das exportações portuguesas,
aumentando a sua competitividade;
5. Na área da mobilidade e transportes foi realçada a importância da execução do plano
intermunicipal em curso, realçando-se a importância da abordagem e da gestão destas
matérias à escala da Região de Aveiro, tendo sido feito um realce para a importância
múltipla da utilização da bicicleta pelos Cidadãos nos circuitos diários, numa Região
particularmente propícia à utilização deste modo suave de transporte em termos
geográficos;
6. Assinalar o trabalho em curso na Região de Aveiro, na Região Centro, no País e na
União Europeia, de preparação de planos e projetos de investimento a financiar pelos
Fundos Comunitários do Quadro 2014/2020. Na Região de Aveiro o trabalho é liderado
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pela Comunidade Intermunicipal, executado em parceria com a Universidade de Aveiro
e vai envolver proximamente as Associações Empresarias e as Empresas, num trabalho
aberto aos Cidadãos, como aconteceu neste Congresso. Foi feito o alerta ao Governo na
pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, para o facto de ser fundamental que os programas
operacionais regionais existam e sejam multifundo para que cada Entidade beneficiária
concretize o conjunto dos objetivos de cada projeto com a máxima rentabilidade;
7. A elevada importância da cooperação institucional, numa lógica de termos uma
estratégia de eficiência coletiva, de somarmos as competências como indivíduos, como
instituições públicas e privadas. Esta experiência que, na Região de Aveiro está a ser
concretizada com bons frutos, é um instrumento absolutamente capital para
continuarmos a fazer mais e melhores coisas pela nossa Região de Aveiro, e
garantidamente, uma arma fundamental para Portugal;
8. A reforma do Estado é um objetivo fundamental para Portugal, exigindo-se uma
reforma profunda, muito mais do que aquela que já foi encetada, para que o Estado nos
custe a todos muito menos em termos financeiros, para que o Estado seja mais eficiente
e mais eficaz, para que o Estado continue a ser uma Entidade próxima daqueles que lhe
dão a razão de ser, que são os Cidadãos. Um Estado que tem de usar mais e melhor o
Poder Local, uma sua componente da maior importância na relação de proximidade
com os Cidadãos e na relação de gestão de uma Democracia saudável. É
importantíssimo que o Governo tenha sucesso na colocação na devida ordem das contas
públicas, concentrando-se em reformar a Administração Central responsável por 97%
da dívida total do Estado, e que concretize políticas indutoras de uma atividade
económica pujante, que crie emprego e riqueza, com a primazia da economia em
relação às finanças na sua gestão política;
9. É muito importante o investimento na mudança cultural, na mudança de atitude para que
tenhamos uma Cidadania mais ativa, gente mais empreendedora, capaz de fazer
parcerias, de somar as competências, inovando de forma consequente naquilo que sejam
operações geradoras de emprego e de riqueza, implementando verdadeiras Estratégias
de Eficiência Coletiva como a que temos vindo a concretizar na Região de Aveiro. Fica
o assinalamento da frase e do desafia do nosso convidado holandês, Dick Van Den
Bergh, fazendo a analogia com os holandeses: “usem o espírito internacional de
Portugal”, tirando proveito da presença dos Portugueses no Mundo, da sua capacidade
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inata de ser diplomata, de fazer operações políticas e económicas nos quatro cantos do
Mundo, de ser Cidadão do Mundo;
10. Portugal precisa de Regiões mais fortes e assumidas, convergindo com os seus Cidadãos
mais mobilizados e mais obreiros para um modelo de desenvolvimento mais próximo e
mais capaz de potenciar as capacidades dos Portugueses;
11. O Congresso da Região de Aveiro 2013 constituiu-se como um estímulo para seguirmos
em frente rumo ao futuro, com uma atitude de contributo e de partilha de energia para
que a Região de Aveiro seja cada vez maior e melhor, sabendo que um dos estímulos
que temos para essa atitude é o de ajudarmos Portugal a ser maior e a ser melhor.

2. Prestação de Contas 2012
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o Relatório de
Atividade e Contas da Comunidade Intermunicipal relativo ao ano de 2012.
Os objetivos definidos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2012,
foram a referência do trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo
Vouga, neste que foi o seu terceiro ano completo de existência após o seu nascimento formal a
16 de outubro de 2008.
A atividade da CI Região de Aveiro foi desenvolvida em estreita parceria com os
Municípios associados, conseguindo-se aumentar a sua capacidade de realização pela
congregação das energias de todos, contribuindo para o desenvolvimento desta importante
região de Portugal, e dando seguimento ao trabalho no âmbito do Associativismo Municipal que
foi desenvolvido pela Associação de Municípios da Ria e pela Grande Área Metropolitana de
Aveiro.
No ano 2012 a CI Região de Aveiro manteve uma atividade muito intensa, destacandose a execução de vários projetos e programas em que estamos envolvidos, com destaque para os
seguintes:
- Subvenção global / Contratualização com o PO Centro / ”MaisCentro”;
- Grupo de Ação Costeira da Ria de Aveiro, que iniciou em 2011 a execução dos projetos
aprovados no concurso realizado em 2010;
- Polis da Ria de Aveiro, sendo que desde junho de 2012 é o Presidente da CI Região de
Aveiro que coordena a administração da empresa;
- AdRA / Águas da Região de Aveiro;
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- Parque da Ciência e Inovação da Região de Aveiro;
- Eficiência Hídrica em Edifícios e Jardins (finalizado);
- Programa de Formação de Funcionários Municipais;
- Projeto “Aqua Add”.
Os Órgãos Dirigentes da CI Região de Aveiro desenvolveram a sua atividade normal,
com as reuniões mensais do Conselho Executivo, as reuniões devidas da Assembleia
Intermunicipal e do Conselho Consultivo.
O trabalho desenvolvido com o Governo foi intenso, embora pouco consequente, dando
tratamento aos assuntos pendentes mais relevantes da Região de Aveiro (apresentados em
relatório em 22 de julho de 2011), não tendo havido evolução relevante em termos conclusivos
em qualquer das matérias, das quais tiveram destaque os planos de investimento do Polis da Ria
de Aveiro, da AdRA-Águas da Região de Aveiro e do Parque da Ciência e Inovação.
A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 2012 foi de 823.085,94
euros, tendo o Orçamento uma dimensão de 1.297.942,54 euros, valores substancialmente mais
baixos do que os de 2011 pelo facto de não termos realizado transferências financeiras para a
Polis Litoral Ria de Aveiro.
No ano de 2012 foi mantida uma grande intensidade na execução de projetos
financiados pelos Fundos Comunitários do QREN, tendo-se destacado algumas novidades nesse
processo que discriminaremos neste relatório.
A gestão dos Fundos Comunitários no que respeita ao PORCentro, ao POVT, ao POPH
e ao PROMAR alcançaram um funcionamento regular, no que respeita aos projetos geridos
diretamente pela CI Região de Aveiro.
Assim sendo, foram concretizadas as prioridades de gestão definidas para o ano 2012:
1. Execução do contrato de delegação de competências com subvenção global, entre a
Autoridade de Gestão do POCentro e a Região de Aveiro, com um intenso trabalho com
os onze Municípios associados, e já em fase final de execução;
2. Desenvolvimento do trabalho regular, desde 1 de março, dos quatro Técnicos da Equipa
Técnica da RUCI / Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação, tendo sido
promovida a relação com a AG/PORCentro visando a aprovação das candidaturas dos
projetos;
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3. Gestão do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, com a execução de 16
projetos, numa intensa interação com as Entidades Titulares e com a AG/PROMAR,
assim como a participação nos trabalhos da Rede Nacional dos GAC’s e na Rede
Europeia FARNET, e com uma apresentação nos “Open Days” em Bruxelas a
10OUT12;
4. Desenvolvimento da função de administração da “Polis Litoral – Ria de Aveiro SA”,
em representação dos Municípios envolvidos neste importante programa de qualificação
e valorização da Ria de Aveiro, coordenando o Conselho de Administração desde junho
de 2012;
5. Acompanhamento da gestão de AdRA / Águas da Região de Aveiro;
6. Desenvolvimento da função de administração da “PCI – Parque da Ciência e Inovação”,
em representação dos Municípios envolvidos neste importante projeto;
7. Desenvolvimento de ações de formação para os Funcionários Municipais e da
Comunidade Intermunicipal;
8. Coordenação da execução e da conceção de projetos de Modernização Administrativa;
9. Execução e finalização do projeto da Eficiência Hídrica, financiado pelo POVT e com
uma importante participação da Universidade de Aveiro;
10. Preparação da organização do Congresso da Região de Aveiro de 2013, previsto para os
dias 14 e 15 de março, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro;
11. Acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro:
- criação do Hospital Central de Aveiro, assim como do processo de
reorganização da rede hospitalar;
- implementação das portagens na A17, na A25 e na A29;
- desenvolvimento das obras do Porto de Aveiro e do respetivo acesso
ferroviário à Linha do Norte;
- construção da Barragem de Ribeiradio;
- implementação da Comarca-Piloto do Baixo Vouga e da nova reforma do
mapa judiciário;
- implementação do projeto agrícola do Baixo Vouga;
- aplicação das taxas de ocupação do domínio público hídrico;
- evolução dos fenómenos da erosão costeira;
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- revisão do POOC Ovar-Marinha Grande;
- gestão portuária, na defesa da autonomia do Porto de Aveiro;
12. Lançamento e gestão do PAPERA 2012 / Programa de Apoio a Eventos da Região de
Aveiro, com relevante sucesso, pelas suas 110 Candidaturas e 12 Projetos apoiados e
executados a cem por cento, num investimento total da CI Região de Aveiro de 30.000
euros.
A qualidade da gestão, a empenhada e intensa participação dos Municípios na vida da
sua Associação, voltaram a ser realidades importantes da vida da CI Região de Aveiro neste
segundo ano completo do mandato 2009/2013.
A atividade realizada pela CI Região de Aveiro foi muito intensa e diversificada,
integrando ações de relevante interesse para os Municípios e para a Região de Aveiro no seu
todo, no âmbito da estratégia definida de implementação do Plano Territorial de
Desenvolvimento.
Além do cumprimento das prioridades definidas nas Grandes Opções do Plano e
Orçamento de 2012, outros objetivos foram concretizados, dos quais destacamos:
A.

Participação na Direção da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, no seu

segundo ano de vida, e assinatura do Protocolo de Cooperação para a execução do projeto
PRORia (financiado pelo PROMAR/GAC-RA);
Participação no processo de gestão do “Cluster para o Conhecimento e a Economia do

B.

Mar”, nomeadamente na Associação Fórum Mar Centro e na Associação Oceano XXI
(presidido desde 21DEZ12 pelo Presidente da CI Região de Aveiro);
Participação no “Fórum do Mar 2012”, de 10 a 12 de maio, num stand partilhado entre a

C.

CI Região de Aveiro / GAC-RA, a Universidade de Aveiro e a Comunidade Portuária de
Aveiro;
D.

Gestão do Sistema de Informação Geográfica da Ria de Aveiro de forma articulada

entre a CI Região de Aveiro e cada um dos Municípios associados;
E.

Lançamento e adjudicação do concurso de atualização da cartografia 1:10.000 da

Região de Aveiro, gerindo os contratos de apoio técnico, execução e fiscalização, com um valor
total de cerca de 250.000 euros;
F.

Gestão de Projetos “AmbiRia”, sistema de gestão ambiental, e “SecurRia”, sistema de

gestão da proteção civil;
G.

Realização do Grande Prémio de Ciclismo Abimota / Região de Aveiro de 7 a 10 de

julho, no âmbito de um Protocolo de Cooperação entre a CI Região de Aveiro e a Associação
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Empresarial Abimota, que tem vigência em 2011, 2012 e 2013, tendo sido realizada, nesse
âmbito e em cooperação com a ERT-Centro de Portugal, uma operação de marketing em
Salamanca;
H.

No âmbito de um Protocolo de Cooperação foi atribuído um valor de 30.000 euros em

apoio publicitário ao Sport Clube Beira-Mar, para a época desportiva 2012/2013, sendo um
contributo com importância institucional e com a pretensão que o Beira-Mar possa ser cada vez
mais um Clube de referência da Região de Aveiro ao mais alto nível da competição nacional de
futebol;
I.

Participação na Academia de verão da Universidade de Aveiro com uma “Turma

CIRA” composta por vinte jovens do ensino secundário de dez dos Municípios associados (não
participou Aveiro), de 15 a 20 de julho;
J.

Participação no projeto “Aqua Add” no âmbito de um consócio europeu liderado pelo

Município de Eindhoven, com a participação de onze entidades de oito países, visando a troca
de experiências e as boas práticas no domínio da gestão da água em centros urbanos;
K.

Desenvolvimento da execução do PIMTRA, Plano Intermunicipal de Mobilidade e

Transportes da Região de Aveiro (iniciado em 12SET11), com a liderança técnica da empresa
TIS.PT e a participação da CI Região de Aveiro, dos seus Municípios associados e de várias
empresas do setor;
L.

Assinatura de um Contrato de Parceria Institucional com a Universidade de Aveiro no

dia 11DEZ12, para desenvolvimento de cooperação em várias áreas de relevante interesse para
o desenvolvimento regional.
Uma nota destaque para o trabalho que a CI Região de Aveiro realizou e no âmbito da
Reforma da Administração Local, lançada pelo Governo, no âmbito da sua escolha como uma
das duas CIM’s para realizar o Estudo-Piloto sobre as novas competências das CIM’s.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro viveu um ano cheio de atividades e
realizações, numa dinâmica muito forte, determinada em especial, pelo empenho dos seus onze
Municípios associados e pela gestão e o aproveitamento dos Fundos Comunitários do QREN
para a execução de vários projetos.
O ano 2012 foi, no entanto, de vivência difícil para a CI da Região de Aveiro, pelo facto
de alguns dos principais projetos em que está envolvida terem sofrido situações de impasse por
falta de decisões do Governo e pelas condições globais de restrição na gestão financeira do
Estado, assim como dos Fundos Comunitários que sofreram uma reprogramação profunda no
início desse ano.
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A determinação que temos em dar seguimento a importantes objetivos que
conquistámos, nomeadamente os investimentos do Polis da Ria de Aveiro, da empresa Águas da
Região de Aveiro e do Parque da Ciência e Inovação, a par da sua sustentabilidade financeira
que está garantida, teve em 2012 um ano importante e que deixou uma perspetiva positiva para
a sua total concretização, mesmo que tenhamos de utilizar mais tempo para garantir a sua
execução com o devido equilíbrio ao nível da receita, nomeadamente dos Fundos Comunitários.
As Parcerias Institucionais, que estão na base de todos os projetos e de todas as apostas
da CI Região de Aveiro, são da maior importância e marcam a estratégia de eficiência coletiva
que temos em operação para o crescimento e o desenvolvimento da Região de Aveiro.
O Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro é uma parceria que está a executar
importantes projetos, integrando a Rede Europeia Farnet, e que foi motivou uma apresentação
em Bruxelas numa das conferências dos “Open Days”.
Assuntos da maior importância como as Portagens nas ex-SCUT, a capacitação e o
futuro do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro, Águeda e Estarreja), a defesa da
existência do curso de Medicina na Universidade de Aveiro, a gestão autónoma do Porto de
Aveiro, entre outros, têm recebido e vão continuar a receber toda a nossa atenção e empenhado
trabalho.
Ao nível do planeamento, prossegue com intensidade a execução do Plano
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro, assim como o trabalho de
planeamento da conquista de Fundos Comunitários do próximo quadro 2014/2020, com a
elaboração do Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro (QCIRA) e a participação
no CRER2020, plano base para o futuro Programa Operacional da Região Centro.
Todos os outros muitos dossiers e projetos em que a CI Região de Aveiro esteve e está
envolvida, tiveram um trabalho afincado e consequente, prosseguindo a sua execução com
normalidade e cumprindo globalmente os objetivos fixados.
A parceria estratégica com a gestão de importantes projetos, que a CI Região de Aveiro
tem vindo a desenvolver com a Universidade de Aveiro, manteve uma elevada importância,
agora acrescida pela assinatura do Contrato de Parceria Institucional.
Continuámos a gerir a CI Região de Aveiro sem Secretário-Executivo, executando a
coordenação de todo o trabalho com uma Equipa de Coordenação liderada pelo Presidente do
Conselho Executivo e participada pelos (as) Funcionários(as) Olga Cravo, Cristina Guerra,
Rogério Pais e José Anjos, que assegurou com qualidade assinalável, a coordenação da
atividade e a gestão técnica diária da Comunidade Intermunicipal.
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Apresentamos

o

nosso

agradecimento

a

todos

os

Autarcas,

Funcionários,

Colaboradores, Associações, Governo e Instituições da Administração Central, Empresas
Fornecedoras e Empreiteiros, que estiveram na construção da Região de Aveiro neste
importante ano de 2012, pelo contributo que foram capazes de dar.
Numa relação de trabalho intenso e profundo da CI Região de Aveiro com os seus onze
Municípios associados, continuamos a construir Mais e Melhor Região de Aveiro.

3. PAPERA 2013

O CE da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o relatório de avaliação e
hierarquização das candidaturas apresentadas ao Programa de Apoio a Projetos e Eventos da
Região de Aveiro – PAPERA 2013.
Na edição deste ano foram submetidas 54 candidaturas, com um investimento total de
758.431,00 € e um apoio total solicitado de 201.225,00 €, demonstrando a dinâmica deste
Programa determinada pela capacidade de realizar das Associações da Região de Aveiro.
Com um orçamento global de 30.000,00 euros o PAPERA 2013 teve como principal
objetivo a estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem fins
lucrativos dos onze Municípios da Região de Aveiro, contribuindo para a realização de ações
que promovam o seu fortalecimento e para a valorização das suas Associações, traduzindo o
dinamismo e a atividade de um Povo, cujo trabalho deve ser valorizado e divulgado, permitindo
dar a conhecer a sua vida e obra de relevante interesse público.
Os Acordos de Financiamento serão assinados no próximo dia 08 de abril de 2013,
pelas 18.00h, em ato público na Sede da CI Região de Aveiro.

4. Atividade Próxima
A próxima segunda-feira, dia 22 de abril, será um importante dia de trabalho e reuniões
dos órgãos sociais da CI Região de Aveiro, apresentando-se de seguida a agenda do dia:
» Conselho Executivo – 09.30h no Município de Aveiro (em local a definir);
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» Conselho Consultivo – 16.00h na Sede da Comunidade Intermunicipal;
» Assembleia Intermunicipal – 18.00h na Sede da Comunidade Intermunicipal.

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
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