Aveiro, 21 de maio de 2014

NOTA DE IMPRENSA
I - Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 19MAI14
O Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CI Região de Aveiro) realizou na passada segunda-feira, 19 de maio, em
Estarreja, a sua reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as
seguintes:

1. Baixo Vouga Lagunar – Acordo APA / CI Região de Aveiro
O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro deliberou ratificar o Acordo de
Parceria para a realização de obras de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e
estuário da Ria de Aveiro, estabelecido entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região de Aveiro).
Com o acordo agora celebrado materializa-se a capacidade de execução das
intervenções necessárias para tapar os rombos nas margens do Rio Vouga, com um
montante de investimento estimado em 400.000€, nomeadamente em Aveiro (em Eixo e
em Cacia no Rio Novo do Príncipe), em Albergaria-a-Velha (Angeja, São João de
Loure) e em Estarreja, recorrendo ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos (FPRH),
aguardando-se pela formalização da aprovação da candidatura apresentada. Essas obras,
cujos projetos foram realizados pela APA, serão executadas pela CI Região de Aveiro e
financiadas pelo FPRH.
Esse mesmo acordo estabelece a cooperação entre as duas entidades, visando a
promoção da gestão integrada da Ria de Aveiro e do Baixo Vouga Lagunar, a sua
qualificação e valorização, e cria uma comissão de acompanhamento para a sua gestão.

2. Carta de Governação a Vários Níveis na Europa
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
deliberou subescrever a “Carta de Governação a Vários níveis na Europa” apresentada
pelo Comité das Regiões, no passado dia 09 de maio, dia da Europa, através da qual os
agentes políticos são desafiados a aprofundar o trabalho de parceria entre os vários
níveis de governação (local, regional, nacional e europeu), aplicando um conjunto de
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práticas, promovendo a democracia participativa, estimulando a participação,
cooperação, transparência e inclusão dos cidadãos nos processos de decisão.

3. “RIA DE AVEIRO WEEKEND” a 27, 28 e 29 JUN14
Tendo como ponto de partida o programa base aprovado na última reunião da CI
Região de Aveiro, o Conselho Intermunicipal estruturou neste encontro o programa da
ação “Ria de Aveiro weekend 2014”, dando seguimento à ação realizada em 2013 e
reiterando uma aposta importante para a capacitação e promoção da Ria de Aveiro.
O programa completo da iniciativa, que tem a Regata dos Moliceiros como
iniciativa âncora (a 28 e 29), será apresentado brevemente, solicitando nesta fase que
tome boa nota da sua data, reforçando a sua publicitação: último fim-de-semana de
junho 2014, dias 27, 28 e 29.

4. Comunidade Portuária de Aveiro / eleições
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro tomou conhecimento da
eleição da CI Região de Aveiro como membro da Direção da Comunidade Portuária de
Aveiro, realizada no dia 16 de maio.
Esta opção política é bem demonstrativa da importância que a CI Região de
Aveiro atribui ao Porto de Aveiro, como instrumento relevante para a competitividade e
o desenvolvimento regional e para a boa e integrada gestão da Ria de Aveiro, pelo que o
objetivo de aprofundar a parceria institucional para a sua gestão, promoção e
desenvolvimento, tem o empenho ativo desta Comunidade Intermunicipal.

5. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião
ordinária de abril, no dia 23 de junho, segunda-feira, em Anadia.
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II – Fórum do Mar 2014
Reforçando a aposta da região na promoção, divulgação e exploração do Mar
como elemento diferenciador e estratégico de crescimento económico, a Região de
Aveiro marcará presença com o seu Grupo de Ação Costeira, a CI Região de Aveiro
marcará presença no Fórum do Mar, nos próximos dias 28, 29 e 30 de maio.
O Fórum do Mar 2014 será um momento de reforço da dinamização das
atividades económicas relacionadas com o Mar, com particular destaque para a
componente de internacionalização e para o próximo quadro de Fundos Comunitários.
Reforçando a aposta numa verdadeira estratégia de eficiência coletiva, a
participação da Região de Aveiro no Fórum do Mar será concretizada em parceria com
cinco entidades, cujas apostas estratégicas no crescimento e desenvolvimento encontram
no Mar um dos elementos chave: Grupo de Ação Costeira (liderado pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro), Universidade de Aveiro, Câmara Municipal de
Ílhavo, Comunidade Portuária de Aveiro e Instituto Superior de Ciências da Informação
e da Administração.

III – Conferência “Orla Costeira: um ativo nacional”
Considerando a importância da gestão da erosão costeira, tendo bem presente as
consequências das recentes intempéries nos Municípios da Região de Aveiro, em
particular nos Municípios de Ílhavo e Ovar, a CI Região de Aveiro organiza no próximo
dia 26 de maio, pelas 14h00 na Escola de Artes e Ofícios em Ovar, a Conferência “Orla
Costeira: um ativo nacional”.
Considerando a importância desta temática apresentamos o convite à
participação.
Junto em anexo o programa.

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 CI da Região de Aveiro
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