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Aveiro, 09 de setembro de 2013 

 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Conselho Executivo da Região de Aveiro de 09SET13 
 

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

Região de Aveiro) realizou hoje segunda-feira dia 09 de setembro de 2013, em Oliveira 

do Bairro, a sua reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as 

seguintes: 

 

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

 O Conselho Executivo da Região de Aveiro tomou conhecimento da entrega do 

relatório do programa de intervenção, execução, meios e fontes de financiamento 

relativo à fase 4 do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de 

Aveiro pela empresa prestadora de serviços TIS.PT. 

            Este relatório é o último relatório que fecha este importante instrumento de 

planeamento, sendo que está a ser alvo de aturada análise pelos Municípios e pela CI 

Região de Aveiro (na dimensão técnica) durante este mês de setembro, perspetivando- 

-se a sua aprovação formal durante o próximo mês de novembro de 2013. 

   

  

2. Agenda Cultural da Região de Aveiro 
 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro ratificou a adjudicação dos 

serviços de conceção, desenvolvimento, implementação e manutenção do site da agenda 

cultural da Região de Aveiro. 

            O trabalho foi adjudicado à Empresa Wiremaze por 5.680€ + IVA e integra-se 

nas tarefas de execução do projeto de Programação Cultural em Rede gerido pela CI 

Região de Aveiro e financiado pelo PORCentro. 
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3. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro / Especial 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião ordinária de 

outubro 2013, a última do presente mandato, na segunda-feira dia 7, às 09.30 horas, em 

Ovar, tendo deliberado convidar para participarem na reunião com os Presidentes em 

funções (membros do Conselho Executivo), os Presidentes das Câmaras Municipais da 

Região de Aveiro que vencerem as Eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013, 

com o objetivo de aproveitarem essa reunião para procederem à apresentação dos 

dossiers e passagem do testemunho, mantendo em elevada intensidade o trabalho da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 
 

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/

