Aveiro, 28 de agosto de 2015

NOTA DE IMPRENSA
Visita de Trabalho de Membros do Governo à Região de Aveiro
na segunda-feira 31 de agosto de 2015

Vimos por este meio dar informação e convidar a participar nas visitas de trabalho dos
Membros do Governo à Região de Aveiro, que se vão realizar na próxima segunda-feira, dia
31AGO15, com o seguinte programa:
- 09.30 horas / Visita do Ministro do Ambiente à obra do “Reforço do Cordão Dunar entre a
Costa Nova e a Vagueira”
.. participam o Ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva e o Secretário de Estado do
Ambiente Paulo Lemos
.. ponto de encontro: Bar de Praia “Casablanca” a sul da Praia da Vagueira (Vagos);
.. visita nesse local (obra feita) e noutro local mais a norte (obra em curso) (obras Polis Litoral
Ria de Aveiro);
.. fim da visita pelas 10.40h;
- 11.00 horas / Visita do Ministro do Ambiente e da Ministra da Agricultura ao Baixo Vouga
Lagunar
.. participam o Ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva, a Ministra da Agricultura
Assunção Cristas e o Secretário de Estado do Ambiente Paulo Lemos;
.. ponto de encontro: nó de Aveiro da A25, junto ao Hipermercado Pingo Doce (cruzamento
com a EN109, sentido Sul-Norte);
.. 11.20h – Visita ao dique principal (Cacia, Aveiro) (ponto A do mapa anexo);
/ obras a construir com financiamento do PDR / PDCT-RA;
.. 11.50h – Visita ao Rio Novo do Príncipe na zona de Vilarinho (Cacia, Aveiro), no local da
antiga ponte de madeira (ponto B do mapa anexo);
/ local próximo da ponte-dique a construir com financiamento do POSEUR
(articulado com PDR e PDCT-RA);
/ Declarações Políticas do Presidente da CI Região de Aveiro, da Ministra da
Agricultura e do Ministro do Ambiente.
.. 12.15h – Encerramento das visitas.
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A visita à obra do “Reforço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e a Vagueira” tem
como objetivo fazer o ponto de situação das obras da Polis Litoral da Ria de Aveiro.
Quanto à visita ao Baixo Vouga Lagunar, tem como objetivo verificar a situação
existente no terreno e proceder ao anúncio dos investimentos que se vão realizar pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, na sua maioria integrados no Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Aveiro (PDCT-RA), que nesse mesmo dia
pelas 16.00 horas é assinado na Sede da CCDRCentro em Coimbra, e financiados pelos Fundos
Comunitários do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR) e do Programa Operacional
da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no âmbito do Portugal 2020.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,
José Ribau Esteves,
Presidente do CI da Região de Aveiro

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

