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Aveiro, 23 de abril de 2013 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

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

de Aveiro) realizou na Segunda-feira, dia 22 de abril de 2013, em Aveiro, a sua reunião 

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

 

 

1. Taxa de Recursos Hídricos e gestão da Ria de Aveiro 
 

O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou tomar posição pública sobre a 

cobrança da Taxa de Recursos Hídricos (TRH), refletindo a necessidade urgente de resolver o 

problema da titularidade das parcelas de terreno localizadas na faixa de 50 metros da linha de 

praia-mar.  

O entendimento base dos Municípios da CI Região de Aveiro é que o Estado deve 

reconhecer a propriedade privada de muitos destes terrenos, acabando com a cobrança da atual 

TRH e com a sobreposição entre a TRH e o IMI, podendo optar pela cobrança de uma pequena 

taxa assente numa lógica de serventia e nunca de uso da propriedade. 

A posição da CI Região de Aveiro reflete a preocupação com o respeito pela história 

local, agregando a necessidade de deverem ser atendidas as especificidades dessa história, a 

condição económica dos proprietários e os usos predominantemente laborais que fixaram os 

antepassados dos atuais proprietários nas margens da Ria de Aveiro. 

Acrescem à posição da CI Região de Aveiro os seguintes factos, considerados da maior 

importância: 

- A Agência Portuguesa do Ambiente, Entidade que cobra a TRH, não faz qualquer 

investimento na Ria de Aveiro, pelo que a cobrança da TRH se torna ainda mais injusta 

e incompreensível, sem retorno para a valorização e qualificação da Ria de Aveiro; 

- Todas as circunstâncias acrescentam premência à necessidade de existir uma Entidade 

Local a liderar a gestão e a investir na Ria de Aveiro (em particular o valor cobrado pela 

referida TRH).  

A CI Região de Aveiro está ao dispor do Governo para tratar esta matéria, 

nomeadamente integrando um Grupo de Trabalho que vise a alteração do quadro legal em vigor, 

e que tenha uma missão clara e de execução rápida, para resolver este problema, em nome do 
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interesse público e do interesse privado, que a cada ano que passa afeta mais Cidadãos e 

Empresas.  

A CI Região de Aveiro reitera a sua disponibilidade para assumir as competências e os 

meios necessários para a gestão da Ria de Aveiro, por contratação com o Governo, nos termos 

do definido na Lei da Água, aplicando uma nova e justa TRH na valorização da Ria de Aveiro. 

 

 

2. QCIRA 2014/2020 – ponto de situação 
            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) que está em elaboração em parceria com a Universidade de 

Aveiro. 

 Após a primeira apresentação pública, no passado dia 15 de março no Congresso da 

Região de Aveiro, o QCIRA 2014/2020 encontra-se neste momento na fase de definição dos 

seus desafios estratégicos, concretizando os objetivos relevantes para a Região de Aveiro, 

estando a ser identificados um conjunto de metas que traduzirão a aposta na Região na 

concretização da Estratégia 2020 da Comissão Europeia de investimento inteligente, sustentável 

e inclusivo. 

Dando seguimento ao trabalho de preparação do QCIRA 2014/2020, a CI Região de 

Aveiro e a Universidade de Aveiro reunirão proximamente com empresas e associações 

empresariais e com as entidades responsáveis pela dinamização do Setor Social na Região de 

Aveiro, envolvendo na construção deste importante trabalho os agentes económicos e sociais do 

território e, mais tarde, os Cidadãos. 

 

 

3. Protocolo CI Região de Aveiro / ESTGA – UA 
 O Conselho Executivo da Região de Aveiro deliberou aprovar o Protocolo de 

Cooperação entre a CI Região de Aveiro e a Universidade de Aveiro (UA) ao nível da 

promoção e melhoria da gestão pública e autárquica, concretizado no âmbito da Licenciatura em 

Gestão Pública e Autárquica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da UA. 

 A cooperação desenvolver-se-á em particular nas atividades de ensino, investigação e 

cooperação, desenvolvimento curricular, acompanhamento de estudantes e divulgação da oferta 
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dos ciclos de estudo e da formação em contexto de trabalho, tendo como principais eixos de 

atuação: 

- Desenvolvimento curricular da Licenciatura em Gestão Pública e Autárquica; 

- Programa de Tutoria; 

- Estágios Curriculares e Extracurriculares.  

 O Protocolo de Cooperação terá a duração de três anos e pretende incluir componentes 

de formação em contexto de trabalho no plano de formação dos alunos, contribuindo para o 

enriquecimento da sua formação e possibilitando a realização de estágios curriculares e 

extracurriculares nas Câmaras Municipais da CI Região de Aveiro. 

 

 

4. Candidatura ao POVT / EPI Bombeiros 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou aprovar a realização de uma 

candidatura ao POVT no âmbito do concurso “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 

Tecnológicos – Ações Materiais”, perspetivando-se a aquisição de aproximadamente 500 novos 

equipamentos de proteção individual (nos quais se incluem botas, casacos, calças, luvas, 

cogulas florestais e capacetes) para as Corporações de Bombeiros da Região, num investimento 

superior a 270.000,00 € (financiado em 85% pelo POVT). 

Reconhecendo o interesse e a prioridade na capacitação de meios técnicos de proteção 

das Corporações de Bombeiros da Região de Aveiro, e após um levantamento das principais 

necessidades (de acordo com as especificidades do aviso de concurso), a CI Região de Aveiro 

aproveita esta importante oportunidade de financiamento, pelos Fundos Comunitários do 

QREN, para, através dos seus Municípios, reforçar as capacidades dos Corpos de Bombeiros. 

 

 

5. Academia de Verão da UA 2013 

 Após o elevado sucesso da participação na edição de 2012, o Conselho 

Executivo da CI Região de Aveiro deliberou marcar presença na edição de 2013 da 

Academia de Verão da Universidade de Aveiro, através da inscrição de um Grupo de 

vinte e dois jovens estudantes que constituem a denominada “Turma CIRA”. 

           A CI Região de Aveiro assegura o pagamento das propinas de todos alunos da 

“Turma CIRA” num valor total de 3.300 € (do seu próprio orçamento), sendo o grupo 
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constituído por dois Jovens de cada um dos Municípios associados provenientes de 

Escolas do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º ano). 

Pretende-se com esta iniciativa reforçar o trabalho de cooperação institucional 

com a UA, estimulando a aprendizagem dos mais jovens, através de atividades 

experimentais, laboratoriais e saídas de campo, assim como promovendo a cultura de 

dimensão intermunicipal da Região de Aveiro. 

 
 
 
 
6. Adesão à RETE – Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades 

 Reforçando a aposta da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro no Mar, em 

particular na valorização da convivência entre o Porto de Aveiro e a malha urbana regional, o 

Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou aprovar a adesão da Comunidade 

Intermunicipal à RETE – Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades. 

 Num Mundo cada vez mais global e exigente, a aposta no somatório de capacidades 

reveste-se de especial importância na medida em que potencia o alcance de novos patamares de 

desenvolvimento, valorizando os laços sociais, económicos, cívicos e políticos, pelo que a 

presença da CI Região de Aveiro neste tipo de fóruns internacionais se reveste de especial 

importância. 

A RETE – Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades é uma organização 

internacional sem fins lucrativos, constituída em 2001, cujo objetivo é construir uma rede 

internacional de cidades portuárias e de portos, potenciando o desenvolvimento equilibrado e 

qualificado nos domínios urbanos e portuário. 

 Como principais objetivos da Associação destaca-se o desenvolvimento de atividades 

destinadas a melhorar a relação Porto/Cidade, potenciando a cooperação entre as 

Administrações Portuárias e as Autoridades Locais, valorizando a integração do Porto no 

contexto territorial, económico, social, cultural e ambiental.  

A atividade da Associação desenvolve-se através da promoção de programas, projetos, 

iniciativas de formação e investigação, apostando no estudo e difusão de novos conhecimentos e 

experiências. 
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7. Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga / representante da CI Região 

de Aveiro 

 O Conselho Executivo deliberou aprovar a nomeação do Presidente do Município de 

Estarreja como representante da CI Região de Aveiro no Conselho da Comunidade do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga. 

 A Saúde é uma das áreas prioritárias nas linhas estratégicas de acompanhamento da CI 

Região de Aveiro, em particular no que respeita à capacitação do Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga (como Hospital Central com Urgência Polivalente), à qualificação da rede de cuidados 

primários de saúde, entre outras matérias.  

Ainda na área da Saúde, a CI Região de Aveiro mantém a aposta clara na defesa da 

existência do Curso de Medicina na Universidade de Aveiro. 

  

 
 
8. Reunião com o Secretário de Estado do Turismo 

 Integrada na visita do Secretário de Estado do Turismo à Região Centro de Portugal, o 

Conselho Executivo da CI Região de Aveiro recebeu e reuniu hoje com o Sr. Secretário de 

Estado, partilhando as suas perspetivas e opções no que respeita às estratégias adotadas no 

âmbito do turismo na Região de Aveiro e na Região Centro. 

 O Presidente da CI Região de Aveiro aproveitou o momento para apresentar 

sumariamente os importantes investimentos de promoção turística que estão a ser feitos na Ria 

de Aveiro, em particular com a implementação da campanha de marketing territorial “Ria de 

Aveiro – um mar de experiências”, cujo investimento total é de cerca de 900.000€. 

Foi também evidenciado o total empenho da CI Região de Aveiro na vida da nova 

Entidade Regional de Turismo, manifestando a importância da continuidade da Sede da nova 

Entidade, em Aveiro, cujo edifício tem o mais visitado posto de turismo da Região.  

A CI Região de Aveiro manifestou ainda votos de sucesso ao Sr. Secretário de Estado 

no desempenho das suas novas funções. 
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9. Próxima Reunião do CE da Região de Aveiro 
 

              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 20 de 

maio de 2013, pelas 09.00 horas, no Município de Estarreja. 

 
 

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

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


