Aveiro, 04 de maio de 2015

NOTA DE IMPRENSA
Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 27ABR15
O Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CI Região de Aveiro) realizou no dia 27 de abril de 2015 a sua reunião
ordinária mensal em Aveiro.
A reunião teve lugar na “Ilha dos Puxadoiros”, aproveitando o momento para
visitar o projeto de investimento anteriormente cofinanciado pelo Grupo de Ação
Costeira da Região de Aveiro, potenciando a preservação do elemento singular que a
Ria de Aveiro representa, valorizando-a com a dinamização de novas atividades de
turismo, educação ambiental, birdwatching, produção de sal, flor de sal e salicórnia,
aquacultura, entre outras, realçando o excelente exemplo que constitui a “Ilha dos
Puxadoiros” e que queremos ver multiplicado pela Ria de Aveiro, para sua boa
preservação, promoção e rentabilização ambiental, social e económica.

Destacamos as principais deliberações tomadas na Reunião:

1. Aprovação das três Candidaturas da Região de Aveiro às DLBC / Portugal 2020
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro tomou conhecimento da
decisão de qualificação para a 2.ª fase de concurso das três candidaturas dinamizadas
pela CI Região de Aveiro aos programas de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC) (na sua 1ª fase, de pré-qualificação), do Portugal 2020, a saber:
Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, DLBC Rural Região de Aveiro Norte e
DLBC Rural Região de Aveiro Sul.
Esta decisão das entidades gestoras do “Portugal 2020” vem na sequência da
constituição de parcerias entre a CI Região de Aveiro e várias entidades públicas e
privadas, tendo em vista a utilização das DLBC’s para a execução de projetos de
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desenvolvimento económico e social, com especial incidência nas pescas e zonas
costeiras, assim como na agricultura, pecuária e floresta.
Os três contratos de parceria, envolvendo um total de 59 Parceiros, foram
assinados no dia 10 de fevereiro de 2015, na sede da CI Região de Aveiro.
De referir que a constituição da parceria para a DLBC Costeira, visou dar
seguimento ao trabalho já realizado pelo Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro,
no âmbito de um contrato com o PROMAR. Contudo, para o DLBC Costeiro, entendeu-se ser necessário reforçar a parceria já existente com agentes públicos e privados que
permitam alargar a estratégia a várias temáticas, incluindo a área social.
Para as parcerias constituídas para as DLBC Rurais, a CI Região de Aveiro
entendeu por bem respeitar as relações que os Municípios de Águeda e de Sever do
Vouga já têm neste domínio e desenhou duas operações: Aveiro Norte (mais ligada ao
Baixo Vouga) e Aveiro Sul (mais ligada à zona da Bairrada).
Na DLBC Costeira é a CI Região de Aveiro que assume a liderança da parceria,
sendo que as DLBC’s Rurais têm como parceiro-líder a AIDA – Associação Industrial
do Distrito de Aveiro.
Agora, aprovadas as candidaturas na fase de pré-qualificação, segue-se a
definição das estratégias em pormenor e a elaboração dos respetivos planos de ação e
orçamentos, sujeitando-se agora ao concurso da fase de qualificação.

2. Ria de Aveiro Weekend 2015
Dando seguimento à aposta de 2013 e 2014, a CI Região de Aveiro organiza de
26 a 28 de junho de 2015, em parceria com a Polis Litoral Ria de Aveiro, a terceira
edição do Ria de Aveiro Weekend (RAW).
O RAW posiciona-se como o principal evento de animação turística de préépoca alta, com caráter regional, tendo como principal objetivo o de dinamizar a
atividade económica do setor turístico, associada à Ria de Aveiro.
Com esta iniciativa pretende-se dinamizar e diversificar a oferta, com vista à
captação de diferentes públicos-alvo, envolvendo os agentes e seus representantes e as
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entidades públicas e privadas que desenvolvam atividade no setor turístico, marítimo e
cultural, tendo como evento âncora a realização da “Grande Regata dos Moliceiros da
Ria de Aveiro”.
Para além da produção de iniciativas concretas, com uma forte aposta na
componente de comunicação e publicidade do evento, com divulgação a nível nacional,
este evento concretiza o apoio à organização das propostas dos agentes locais e
regionais, acontecendo este ano com uma parceria muito especial com a Polis Litoral
Ria de Aveiro.
Nesse mesmo fim-de-semana do RAW vão ocorrer duas importantes
conferências internacionais em Aveiro, na área do Turismo (liderada pela TCP) e na
área da gestão das cidades portuárias e dos seus portos (liderada pela RETE).
Nas próximas semanas será apresentado o programa do evento RAW, assim
como das referidas conferências.

3. Empreitada de Reparação de Rombos no Baixo Vouga
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou aprovar a
nomeação da nova equipa de fiscalização para a empreitada de reparação de Rombos no
Baixo Vouga, composta por três elementos da estrutura técnica dos Municípios de
Aveiro, Albergaria-a-Velha e de Estarreja. O Conselho Intermunicipal também tomou
conhecimento da retoma dos trabalhos da empreitada na primeira semana de maio 2015.
Considerando a constante precipitação, que potencia a saturação dos solos e a
subida do nível das águas, tornou-se impossível dar continuidade aos trabalhos, pelo
que o Conselho Intermunicipal aprovou, em novembro de 2014, o auto de suspensão da
empreitada até estarem reunidas as condições para ser possível dar continuidade aos
trabalhos.
No seguimento da candidatura apresentada ao Fundo de Proteção dos Recursos
Hídricos (FPRH) tendo em vista a obtenção de financiamento para a execução das
necessárias intervenções de reparação dos rombos das margens do Rio Vouga e após a
aprovação da referida candidatura, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
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(CI Região de Aveiro) desenvolveu o necessário procedimento de concurso público para
a realização das referidas intervenções.
As empreitadas em causa terão lugar em Aveiro (em Eixo e em Cacia no Rio
Novo do Príncipe), em Albergaria-a-Velha (Angeja, São João de Loure) e em Estarreja.
Neste momento o rombo de maior dimensão, localizado em Eixo, está já reparado.
Este importante passo para a Região de Aveiro enquadra-se no âmbito do acordo
celebrado entre CI Região de Aveiro e a APA, no passado mês de maio, no qual foram
estabelecidas as linhas de 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 criando uma comissão de acompanhamento para a sua gestão.

4. Assembleia Distrital de Aveiro
O Conselho Intermunicipal deliberou tomar conhecimento da publicação em
Diário da Republica do Despacho do Secretário de Estado da Administração Local,
António Leitão Amaro, no sentido da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
passar a ser a recetora de todo o património da Assembleia Distrital de Aveiro,
concluindo-se por essa via o processo de afetação e gestão do património da Assembleia
Distrital de Aveiro, no seguimento da implementação da Lei nº 36/2014, de 26 de
junho.

5. Adjudicação do Estudo do CIROA / Canil Intermunicipal
O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro deliberou adjudicar o estudo de
viabilidade técnica e económica do “Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de
Animais / CIROA” (vulgarmente conhecido por “Canil Intermunicipal”), à empresa
BDO Consulting, Lda, pelo valor de 12.500,01€ + IVA, no seguimento do concurso
público realizado.
O estudo vai decorrer durante quatro meses e incidirá sobre o território dos onze
Municípios que integram a CI Região de Aveiro.
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6. Congresso da Região de Aveiro 2015 / Descentralização e Investimento
O Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro confirmou a realização do
Congresso da Região de Aveiro 2015 para os dias 28 e 29 de maio de 2015, tendo
deliberado que os dois temas centrais serão a “Descentralização” e o “Investimento”.
A CI Região de Aveiro pretende, à semelhança das duas edições anteriores,
realizadas em 2011 e 2013, que o Congresso da Região de Aveiro seja um momento de
apresentação, discussão e debate dos principais assuntos e projetos desta região, sendo
que as matérias das novas competências do Poder Local e em das Comunidades
Intermunicipais e os apoios aos investimentos no âmbito dos Fundos Comunitários do
Portugal 2020, vão merecer a atenção principal.
O Congresso da Região de Aveiro 2015 será realizado no Auditório do Parque
de Feiras e Exposições de Aveiro e o seu programa será apresentado nos próximos dias.

7. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião
ordinária de maio, no dia 18 de maio, em Estarreja.

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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