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Aveiro, 21 de maio de 2013 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

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

de Aveiro) realizou ontem, Segunda-feira, dia 20 de maio de 2013, em Estarreja, a sua reunião 

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

 

1. “Plano Estratégico 2013/2016” do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
 » Parecer da CI Região de Aveiro 
 
             O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CA/CHBV) 

apresentou aos Municípios da Região de Aveiro uma minuta de documento do seu “Plano 

Estratégico 2013/2016”, numa reunião de trabalho realizada no dia 10 maio de 2013. 

              Dada a sua importância e incidência o Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, reunido em Estarreja, deliberou emitir o seguinte parecer 

sobre a proposta de Plano Estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 2013/2016:              
1. Saudar o CA/CHBV pela iniciativa de elaborar o Plano Estratégico do CHBV 

2013/2016, de forma participada, com o envolvimento dos Municípios da NUT III do 

Baixo Vouga, esperando que esta primeira participação seja um ato útil e não uma 

formalidade de circunstância, para mais interações até à sua forma final, 

necessariamente mais completa e com metas quantificadas e calendarizadas; 

2. Subscrever e reforçar a aposta estratégica numa relação de confiança com os Cidadãos, 

valorizando os pontos fortes e recuperando posições de referência, tendo como meta já 

em 2013 os melhores indicadores nacionais de acesso, qualidade, produtividade e 

eficiência, potenciando, paralelamente, os serviços de excelência, replicando as suas 

boas práticas, dando uma atenção muito especial ao funcionamento dos Serviços de 

Urgência;  

3. Defender a capacitação técnica e institucional do CHBV, assumindo desde já os 

objetivos estratégicos de ser uma Unidade Central com uma Urgência Polivalente, 

procedendo à qualificação e ampliação das suas instalações numa operação faseada que 

promova uma melhor articulação e integração de serviços, além de ser uma Unidade 

cooperante com a Universidade de Aveiro no apoio aos seus Alunos de Medicina e de 

outras áreas de formação da saúde; 
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4. O futuro Plano Estratégico 2013/2016 tem de garantir e definir de forma clara o quadro 

de gestão dos três Polos do CHBV (Aveiro, Águeda e Estarreja), com definição de 

serviços, numa lógica de complementaridade, de racionalização de recursos, de 

prestação de serviços de proximidade e de rentabilização das estruturas existentes, 

sempre na ótica do utente, cultivando de forma progressiva a integração do 

funcionamento dos serviços numa lógica tripolar, matriz da criação do CHBV (e nos 

termos base do plano dessa criação); 

5. Em decisões estratégicas, como as de localização, encerramento ou relocalização de 

serviços médicos, nomeadamente da Cirurgia de Ambulatório, da Ortopedia ou da 

Patologia Clínica, importa equilibrar as diferentes perspetivas (médica, financeira, 

funcional e a do utente), sempre dentro da lógica global do CHBV, fundamentando 

assim a prioridade e a opção, tendo por base relatórios de qualificação ou avaliação, 

resultados, objetivos, metas, requisitos e pareceres terceiros especializados (por 

exemplo da Associação de Cirurgia de Ambulatório ou de Ortopedia); 

6. Assumir a importância dos Cuidados Primários, articulando integradamente com o 

ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde), com quem temos trabalhado positivamente, 

e ainda com os Municípios, Entidades e Associações, em parcerias alargadas de 

políticas ativas, que visem o objetivo de termos na Região de Aveiro 400.000 habitantes 

mais saudáveis, utilizando plenamente os recursos humanos e equipamentos sociais, 

culturais e desportivos disponíveis, e não cingindo os serviços aos edifícios do CHBV; 

7. As decisões de gestão e de localização dos serviços do CHBV, nomeadamente no que 

respeita aos seus Polos, devem ter em consideração as questões ligadas à mobilidade e 

transportes dos Cidadãos, estando a CI Região de Aveiro disponível para trabalhar em 

equipa estes importantes aspetos, no âmbito do Plano Intermunicipal de Mobilidade e 

Transportes da Região de Aveiro; 

8. Reestruturar os serviços de Psiquiatria do CHBV centrando a sua ação à População do 

Baixo Vouga, de forma a que os Cidadãos com área de residência na região do Hospital 

de São Sebastião de Santa Maria da Feira, usem esse mesmo Hospital e não o Polo de 

Aveiro do CHBV;   

9. Propor a integração plena do Hospital de Anadia no CHBV, e proceder a um acordo de 

parceria de gestão com o Hospital de Ovar, salvaguardando as suas especificidades, 

nomeadamente na referenciação da urgência e da emergência ao Hospital de São 

Sebastião de Santa Maria da Feira; 



 

Rua do Carmo, n. 20  - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado  589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659  | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935 

10. Alterar o nome do CHBV para Centro Hospitalar da Região 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), aprovando a nova versão do documento base que está a ser 

elaborado em parceria com a Universidade de Aveiro. 

 Esta versão do documento vai ser alvo de debate e recolha de contributos de Empresas e 

Associações Empresarias, assim como de Entidades Públicas e Privadas ligadas à gestão da 

Educação e da Ação Social da Região de Aveiro, que estão marcadas para os próximos dias 4 e 

5 de junho de 2013. 

              O QCIRA 2014/2020 vai identificar um conjunto de metas que traduzirão a aposta na 

Região de Aveiro na concretização da Estratégia 2020 da Comissão Europeia centrada nos 

investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos, aproveitando os Fundos Comunitários do 

Quadro 2014/2020. 

 

3. Candidatura ao POVT / EPI Bombeiros 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou lançar o concurso público 

internacional para a aquisição de equipamentos de proteção individual (nos quais se incluem 

botas, casacos, calças, luvas, cogulas florestais e capacetes) para as treze Corporações de 

Bombeiros da Região de Aveiro, num investimento base de 261.156,00 € (+IVA), que será 

financiado em 85% pelo POVT, no âmbito de uma candidatura que se encontra em 

desenvolvimento. 

 
 
4. Próxima Reunião do CE da Região de Aveiro 
              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 24 de 

junho de 2013, pelas 09.00 horas, no Município de Anadia. 

 
 

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

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


