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Aveiro, 28 de março de 2017 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro de 20MAR17 
 
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

realizou no dia 20 de março 2017 a sua reunião ordinária mensal, em Sever do Vouga, 
tornando hoje públicas algumas das suas principais deliberações.  

 
 

1. Lançamento do Concurso Público da Obra da Ponte-Acude do Rio Novo do 
Príncipe  

  

             No seguimento do trabalho desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, tendo a empresa Consulmar como Projetista, o Conselho 
Intermunicipal deliberou aprovar o projeto e proceder ao lançamento do concurso 
público da Empreitada de “Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa contra 
cheias e Marés no Rio Velho e no Rio Novo do Príncipe”, sendo a peça mais relevante 
desta obra, conhecida por Ponte-Açude do Rio Novo do Príncipe. 

                 A obra tem um preço base de 8.537.379€ e um prazo de execução de 24 
meses, tendo o aviso do concurso sido já publicado no Diário da República de 22 de 
março de 2017. 

                 Esta é uma importante obra para a gestão do Rio Novo do Príncipe, em 
Cacia, e de todo o Baixo Vouga Lagunar, tendo como objetivos principais a defesa do 
Baixo Vouga contra cheias e marés, além de várias vantagens complementares às que 
motivam a sua execução, como são a regularização do leito do Rio Vouga, a garantia de 
manutenção de uma toalha de água doce nesta zona baixa do Rio Vouga em época de 
baixa pluviosidade com coincidência de marés cheias, a qualificação das margens do 
Rio Novo do Príncipe, a acessibilidade direta da zona de Vilarinho aos campos do 
Baixo Vouga (perdida com a queda da ponte de madeira em 2014), entre outras. 

                 Esta obra é conjugada com uma outra muito importante obra do “Sistema de 
Defesa Primário do Baixo Vouga Lagunar” que tem no prolongamento do dique, uma 
das suas principais componentes, estando a ser executado pela COBA para a CI Região 
de Aveiro o projeto de execução, com um custo de 670.000€ + IVA.   
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2. PAPERA 2017 / aprovação de cadidaturas 

 
            Apresentado o relatório de análise das Candidaturas ao Programa de Apoio a 
Projetos e Eventos da Região de Aveiro - PAPERA 2017, foram tomadas as decisões, 
motivando as aprovações que vão ser alvo de assinatura de protocolo de financiamento, 
numa sessão pública que se vai realizar na Sede da CI Região de Aveiro na próxima 
sexta-feira, dia 31 de março de 2017, pelas 18.00 horas. 
 Com um orçamento de 40.000€ o PAPERA 2017 tem como principal objetivo a 
estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem fins 
lucrativos dos onze Municípios da Região de Aveiro, contribuindo para o 
fortalecimento e valorização das Associações.  
                  
   
 

3. Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2016 
 
 O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o 
Relatório de Atividade e Contas da Comunidade Intermunicipal relativos ao ano de 
2016, apresentando em anexo a esta nota de imprensa, o texto da introdução do 
documento. 
            O ano de 2016 recebe um balanço muito positivo, tendo dado um relevante 
contributo para o crescimento e o desenvolvimento da Região de Aveiro. 
            A Prestação de Contas 2016 vai agora ser alvo de apreciação e votação pela 
Assembleia Intermunicipal da CI Região de Aveiro que se vai realizar no dia 3 de abril 
de 2017, pelas 18.00 horas. 
 
  
 

4. Próxima Reunião do Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro 
 

O Conselho Intermunicipal realiza a sua reunião ordinária de abril 2017, no 
próximo dia 20, no Município de Aveiro.  
 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES DA CI REGIÃO DE AVEIRO 
 

 
 

a) European Cycling Challenge 2017 / renovada aposta no uso da Bicicleta 
 
             A CI Região de Aveiro vai participar pelo segundo ano consecutivo no 
European Cycling Challenge, ECC 2017, como aposta na promoção do uso da bicicleta 
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pelos Cidadãos, e procurando repetir o primeiro lugar nacional que alcançámos em 2016 
e melhorar o 39º lugar a nível europeu. 
             A bicicleta tem um lugar especial nas aposta da mobilidade regional assumida 
no PIMTRA / Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes e no Protocolo 
“Aveiro Região de Aveiro, Capital da Bicicleta”, que temos em vigor firmado com a 
UA, a Federação Portuguesa de Ciclismo e a Abimota. 

  Convidamos os Cidadãos a fazer a pedalar connosco neste ECC 2017. 
  
 

b) Academia de Verão da UA 2017 / Participação da Região de Aveiro 
 

A CI Região de Aveiro vai participar com uma “Turma CIRA” na edição 2017 
da Academia de Verão da Universidade de Aveiro, composta por dois alunos de cada 
Município associado, que serão escolhidos por cada Câmara Municipal em articulação 
com as Escolas e estarão uma semana na UA em regime de internato. 

Esta é uma oportunidade importante de dar a conhecer melhor a UA e a CI 
Região de Aveiro aos Jovens Aveirenses de todos os Municípios. 

 
 

 
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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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

Ano 2016 
  
 
 
 
 

I.              Introdução 
 
            Os objectivos definidos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

2016, foram a referência do trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, neste que foi o seu sétimo ano completo de existência após o seu nascimento 
formal a 16 de Outubro de 2008 e o terceiro ano do atual mandato autárquico. 

 
             A atividade da CI Região de Aveiro foi desenvolvida em estreita parceria com 

os Municípios associados, conseguindo-se aumentar a sua capacidade de realização pela 
congregação das energias de todos, contribuindo para o desenvolvimento desta 
importante região de Portugal, e dando seguimento ao trabalho no âmbito do 
Associativismo Municipal que foi desenvolvido pela Associação de Municípios da Ria e 
pela Grande Área Metropolitana de Aveiro. 
 
                O ano de 2016 teve uma atividade muito intensa e fica seguramente marcado 
pelo arranque intenso da execução dos muitos projetos e programas contratualizados e 
financiados com as Autoridades de Gestão do Portugal 2020, aos quais dedicámos e 
dedicaremos uma parte muito substancial do nosso trabalho. 
 
                 Comemorámos o “Dia da Região de Aveiro”, a 16 de outubro, pelo terceiro 
ano, com um programa que integrou a apresentação de um libro sobre a execução dos 
Fundos Comunitários do QREN na Região de Aveiro e a realização de um espetáculo 
da Filarmonia das Beiras, em Estarreja.  
 
                  Os Orgãos da CI Região de Aveiro desenvolveram a sua atividade normal, 
com as reuniões mensais do Conselho Intermunicipal, do Secretário Executivo 
Intermunicipal, as reuniões devidas da Assembleia Intermunicipal e do Conselho 
Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal.  
 
                     
 
 
II.             A Atividade 
 
                   A realização financeira ao nível das Grandes Opções do Plano 2015 foi de 
943.122,66 euros (superior a 2015 em 10%), tendo o Orçamento uma dimensão de 
1.329.857,49 euros (inferior a 2015 em 18%). 
                  A gestão dos Fundos Comunitários do Portugal 2020, no que respeita ao 
Centro 2020 e ao POSEUR, e também ao Mar 2020 e ao PDR/Feader, tiveram muito 
trabalho de desenvolvimento de candidaturas e de preparação do arranque da gestão dos 
contratos das DLBC’s Rurais e da Costeira. 
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                   Destaque para os trabalhos de execução dos compromissos definidos e 
assumidos no âmbito do “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região 
de Aveiro (PDCT-RA)”, quer para os projetos de incidência regional que são da maior 
relevância e têm um montante de financiamento de cerca de 70% do valor contratado 
(34M€ dos 48,7M€), quer para os projetos de incidência Municipal e que cada 
Município tem em desenvolvimento. 
                   Dos projetos contratados, apenas os que respeitam à Inovação, 
Empreendedorismo e Emprego para execução do projeto “Região de Aveiro 
Empreendedora” no que respeita às Medidas 8.3 e 8.8, ainda não tiveram 
desenvolvimento por falta de publicação do necessário aviso do concurso. 
                   Todos os outros projetos contratados tiveram desenvolvimentos, 
nomeadamente o Baixo Vouga Lagunar (13,6 M€), a Educação (com 6,8 M€, para 
projetos que visam a redução do abandono escolar precoce e a promoção da igualdade 
de acesso ao ensino de boa qualidade), a Modernização Administrativa (3,4 M€), a 
Prevenção e Gestão de Riscos (0,7 M€), e a Eficiência Energética na área da Iluminação 
Pública. 
  
                    Como nota resumida, referenciamos as prioridades de gestão concretizadas 
no ano de 2016: 
  

1. Desenvolvimento dos projetos e programas de investimento definidos e 
contratualizados, em especial o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial 
da Região de Aveiro, no âmbito do “Portugal 2020”, devidamente enquadrados 
na Estratégia de Desenvolvimento Territorial e o Quadro Comum de 
Investimentos da Região de Aveiro; 
 

2. Desenvolvimento dos trabalhos de gestão da implementação e dos primeiros 
concursos das duas DLBC’s Rurais da Região de Aveiro (lideradas pela AIDA), 
assim como de todos os trabalhos preparatórios e diligências junto da AG Mar 
2020 para o arranque da DLBC Costeira da Região de Aveiro (liderada pela CI 
Região de Aveiro); 
 

3. Realização do Estudo sobre o CHBV, com a Universidade de Aveiro, e 
acompanhamento ativo da atividade do CHBV; 
 

4. Desenvolvimento da função de administração da “Polis Litoral – Ria de Aveiro 
SA”, em representação dos Municípios envolvidos neste importante programa 
de qualificação e valorização da Ria de Aveiro; 

 
5. Participação na administração e acompanhamento da gestão da AdRA / Águas 

da Região de Aveiro e da AdCL / Águas do Centro Litoral; 
 

6. Desenvolvimento da função de administração da “PCI – Parque da Ciência e 
Inovação”, em representação dos Municípios envolvidos neste importante 
projeto; 
 

7. Finalização do estudo de viabilidade técnica e económica do “Centro 
Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais/CIROA” (vulgarmente conhecido 
por “Canil Intermunicipal”), executado pela empresa BDO Consulting, Lda; 
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8. Execução e finalização do projeto “RA>PIS – Região de Aveiro – Partilha e 
Integração de Serviços”; 
 

9. Gestão da Rede das Bibliotecas Municipais da Região de Aveiro, do 3º 
Concurso Intermunicipal de Leitura, e da 1ª Conferência Internacional das 
Bibliotecas Municipais da Região de Aveiro realizada a 3 e 4 de março; 

 
10. Realização do evento “Ria de Aveiro Weekend”, a 1, 2 e 3 de julho; 

 
11. Desenvolvimento em parceria com a Polis Ria de Aveiro da Campanha “Ria de 

Aveiro, a paixão que nos une”, por si liderada; 
 

12. Tomada de posição pública sobre Incêndios e Florestas, e participação no 
processo de produção legislativa em desenvolvimento por iniciativa do Governo;  

 
13. Acompanhamento de importantes dossiers para a Região de Aveiro 

                  - implementação das portagens na A17, na A25 e na A29; 
                  - funcionamento da Comarca do Distrito de Aveiro e luta pela reabertura do  
                        Tribunal de Sever do Vouga; 
                  - evolução dos fenómenos da erosão costeira; 
                  - a nova ligação ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca; 
                  - gestão portuária, na defesa da autonomia do Porto de Aveiro; 
 

14. Lançamento e execução do PAPERA 2016 / Programa de Apoio a Eventos da 
Região de Aveiro, com relevante sucesso, pelas suas 76 Candidaturas e 28 
Projetos apoiados e executados a cem por cento, num investimento total da CI 
Região de Aveiro de 40.000 euros; 
 

15. Realização da Conferência da Mobilidade da Região de Aveiro a 6 de maio, com 
a assinatura do Protocolo entre a CI Região de Aveiro, a Universidade de 
Aveiro, a Abimota e a Federação Portuguesa de Ciclismo, sob o conceito 
“Região de Aveiro – Capital da Bicicleta”; 
 

16. Adesão ao Projeto Eurovelo e participação no European Cycling Challenge, 
alcançando a 36ª posição na Europa e a 1ª em Portugal. 
 

                A qualidade da gestão, a empenhada e intensa participação dos Municípios na 
vida da sua Associação, voltaram a ser realidades importantes da vida da CI Região de 
Aveiro neste ano de 2016. 

 
                A atividade realizada pela CI Região de Aveiro foi muito intensa e 
diversificada, integrando acções de relevante interesse para os Municípios e para a 
Região de Aveiro no seu todo, no âmbito da estratégia definida de implementação do 
Plano Territorial de Desenvolvimento. 
 
                Além do cumprimento das prioridades definidas nas Grandes Opções do 
Plano e Orçamento de 2016, outros objetivos foram concretizados, dos quais 
destacamos:  
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A. Participação na Direção da “Turismo Centro de Portugal” e na BTL 2016 
integrando o stand da TCP; 
 
B. Participação no processo de gestão do “Cluster do Mar Português”, 
nomeadamente na nova Associação Fórum Oceano, que nasceu da fusão da Associação 
Oceano XXI e do Fórum Empresarial da Economia do Mar; 

 
C. Participação no novo “Fórum do Mar 2016”, denominado “Business2Sea” que 
se realizou na Alfandega do Porto de 16 a 19 de novembro, num stand partilhado entre a 
CI Região de Aveiro / GAC-RA, a Universidade de Aveiro e a Comunidade Portuária 
de Aveiro; 
 
D. Gestão do Sistema de Informação Geográfica da Ria de Aveiro de forma 
articulada entre a CI Região de Aveiro e cada um Municípios associados; 
 
E. Participação na Academia de Verão da Universidade de Aveiro com uma 
“Turma CIRA” composta por vinte e dois jovens do ensino secundário dos onze 
Municípios associados, de 13 a 17 de julho; 

 
F. Assinatura do Protocolo de Cooperação com a ANQEP, no âmbito da 
organização e gestão do processo de definição das necessidades regionais de 
qualificações; 

 
G. Desenvolvimento dos trabalhos do Observatório da Mobilidade, como ato 
subsequente ao PIMTRA, Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região 
de Aveiro, e de preparação para a criação e o funcionamento da Autoridade 
Intermunicipal de Transportes (no âmbito do novo Regime Jurídico), com a liderança 
técnica da empresa TIS.PT e a participação da CI Região de Aveiro, dos seus 
Municípios associados; 

 
H. Participação nos Projetos Europeus Clair-City e RUNIN; 

 
I. Adjudicação e desenvolvimento dos Planos Municipais de Segurança 
Rodoviária.  
 
 
  
 
III.                Nota Final 
 
                  A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro viveu em 2016 mais um 
ano relevante para o seu crescimento, pleno de atividades e realizações, abrindo um 
novo ciclo de investimento com o lançamento de várias operações financiadas pelos 
Fundos Comunitários do Portugal 2020, conseguindo uma dinâmica muito forte e 
determinada, em especial pelo empenho dos seus onze Municípios associados. 
                  O ano 2016 foi especialmente marcado pela gestão do arranque intenso da 
execução dos projetos definidos e contratualizados com as Autoridades de Gestão do 
Portugal 2020, em especial os inscritos no Pacto para a Coesão e Desenvolvimento da 
Região de Aveiro. 
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                   Ao nível do desenvolvimento de investimentos e de operações de relevante 
interesse para a Região de Aveiro e para a vida dos seus Cidadãos, continuaram a 
merecer a nossa maior atenção e dedicado empenho ao nível da gestão, nomeadamente 
na Polis Litoral da Ria de Aveiro, na empresa Águas da Região de Aveiro, na empresa 
Águas do Centro Litoral e no Parque da Ciência e Inovação.   
                   As Parcerias Institucionais que estão na base de todos os projetos e de todas 
as apostas da CI Região de Aveiro, são da maior importância e marcam a estratégia de 
eficiência coletiva que temos em operação para o crescimento e o desenvolvimento da 
Região de Aveiro. 
                   Outros assuntos da maior importância como o futuro do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga, a gestão dos incêndios e das florestas, a gestão da Ria de Aveiro, a 
defesa costeira e o combate à erosão, a nova ligação ferroviária Aveiro, Viseu, Guarda, 
Salamanca, entre outros, têm recebido e vão continuar a receber toda a nossa atenção e 
empenhado trabalho. 
 
                  Todos os outros muitos dossiers e projetos em que a CI Região de Aveiro 
esteve e está envolvida, tiveram um trabalho afincado e consequente, prosseguindo a 
sua execução com normalidade e cumprindo globalmente os objetivos fixados. 
                  Apresentamos o nosso agradecimento a todos os Autarcas, Funcionários, 
Colaboradores, Associações, Governo e Instituições da Administração Central, 
Empresas Fornecedoras e Empreiteiros,..., que estiveram na construção da Região de 
Aveiro neste importante ano de 2016, pelo contributo que foram capazes de dar.  
                  Numa relação de trabalho intenso e profundo da CI Região de Aveiro com os 
seus onze Municípios associados, continuamos a construir Mais e Melhor Região de 
Aveiro. 
 
 
  
Aveiro, 20 de março de 2017. 
 
 
                                                               
                                  O Presidente do Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro, 
 
   
                                                          (José Agostinho Ribau Esteves, eng.) 
 
 
 
 


