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Aveiro, 25 de fevereiro de 2014 

 
 

 

NOTA DE IMPRENSA 
 

 

Região de Aveiro reunida para debater a 
sustentabilidade e competitividade do território 

 
 

Seminário, na sede da CIRA, conta com a participação do Ministro Poiares Maduro 

 
 
O Seminário «Aveiro Território Sustentável e Competitivo» realiza-se no dia 28 de 
fevereiro de 2014, pelas 15h30, no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA), com o intuito de dar a conhecer projetos intermunicipais nas 
áreas do ambiente, competitividade e eficiência energética. 
 
Enquadrados no âmbito da RUCI (Rede Urbana para a Competitividade e Inovação), 
os projetos da “Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade” e “Eficiência 
Energética” têm como objetivo dotar a Região de Aveiro de um conjunto de práticas 
inovadoras, no contexto nacional e mesmo internacional, promovendo-a como uma 
Região de Excelência, dinâmica e competitiva, com práticas e metodologias 
diferenciadas no que diz respeito à sustentabilidade.  
  
Estes projetos pretendem auxiliar as onze autarquias a cumprir os objetivos nacionais 
e internacionais no domínio do desenvolvimento sustentável, promovendo 
simultaneamente a capacidade das suas comunidades de criarem valor a partir da 
resolução de problemas. 
 
No seminário, onde marcarão presença autarcas e técnicos municipais, estarão em 
análise temas como a «Agência para a Sustentabilidade e Competitividade da Região 
de Aveiro», a «Sustentabilidade como fator de inovação e rentabilização dos 
territórios», «A Eficiência Energética num território de excelência», entre outros. 
 
 
 
 
 
Programa:  
15h30 – ABERTURA 
- Construir hoje um território de futuro – Ribau Esteves, Presidente da CIM Região de 
Aveiro  
- Agência para a Sustentabilidade e Competitividade da Região de Aveiro – Gil Nadais, 
Presidente da CM Águeda 
- A Sustentabilidade como fator de inovação e rentabilização dos territórios – Manuel 
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Assunção, Reitor da Universidade de Aveiro (a confirmar) 
 
16h00 – COMUNICAÇÕES 
- A Eficiência Energética num território de excelência - Borges Gouveia, Universidade 
de Aveiro 
- Investir e Gerar valor na Região - Tomás Correia, Banco Montepio Geral 
- Horizonte 2020 – Pedro Saraiva, Presidente da CCDRC 
 
18h00 – ENCERRAMENTO - Poiares Maduro, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento 
Regional 
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