Aveiro, 20 de dezembro de 2017

NOTA DE IMPRENSA

I.

Conselho Intermunicipal de 18DEZ17

O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realizou no dia 18 de
dezembro de 2017, em Aveiro, na sede da Comunidade Intermunicipal, a sua reunião
ordinária respeitante ao mês de dezembro, tornando hoje públicas algumas das suas
principais deliberações.

1. Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa contra Cheias e Marés no
Rio Velho e Rio Novo do Príncipe
O Conselho Intermunicipal deliberou adjudicar a Empreitada de “Infraestruturas
Hidráulicas do Sistema de Defesa contra Cheias e Marés no Rio Velho e Rio Novo do
Príncipe” pelo valor global de 6.993.000 € (+IVA), à empresa Etermar – Engenharia e
Construção, SA, Lda.
Conhecida por Ponte-Açude, 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, completando o dique,
designado por “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”, cujo projeto de
execução da futura empreitada se encontra na reta final.
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.

2. Intervenções Estruturais e Controlo de Cheias nos rios Vouga e Antuã
Conferindo um carater estrutural a estas intervenções, o Conselho Intermunicipal
deliberou aprovar um contrato e proceder à abertura de dois concursos para realização
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de obras, da maior importância no controlo de cheias nos rios Vouga e Antuã, reparação
de rombos e consolidação de margens.
Nesta ambiência, o Conselho Intermunicipal deliberou a aprovação da minuta do
contrato da Empreitada de “Reperfilamento de Leito e Margens do Rio Antuã”, com a
empresa ABORRIDAS, Terraplanagens, Lda.”, pelo valor global de 233.764,00€
(+IVA).
Esta ação tem por objetivo um conjunto de ações destinadas ao reperfilamento
do leito e margens, com a recuperação dos perfis longitudinal das margens e aumento da
cota de coroamento, com enrocamento em pedra e estacaria de madeira pontual, de
modo a proteger os terrenos agrícolas confinantes e infraestruturas, contribuindo ao
mesmo tempo, para a melhoria das condições de segurança de pessoas e bens.
Por um lado, foi deliberado lançar uma Empreitada de “Reperfilamento, limpeza
e proteção marginal do Rio Vouga” com um valor base de 747.740,00 € com um prazo
de execução de 5 meses, a decorrer nos Municípios de Albergaria-aVelha e Aveiro.
Os temporais verificados nos últimos invernos, levaram a que o caudal
extravasasse o leito das diversas linhas de água no Baixo Vouga Lagunar,
nomeadamente do rio Vouga, provocando diversos rombos nas motas marginais dessas
linhas de água e consequente arrastamento das terras aráveis dos terrenos agrícolas e a
deposição de inertes ao longo dos referidos terrenos.
Esta intervenção consiste na Limpeza do leito, talude, e mota marginal;
Reperfilamento pontual do leito; Reconstrução pontual das margens (rombos), que
consiste no revestimento do talude com enrocamento em pedra; Reperfilamento pontual,
da cota de coroamento das motas marginais; Reparação pontual dos caminhos marginais
existentes; Limpeza e regularização da área de terreno agrícola confinante à
intervenção; Limpeza e reperfilamento de valas periféricas de escoamento.
Finalmente foi deliberado abrir o concurso para outra empreitada, de
“Reconstrução do Pontão de Porto de Vacas”, com um valor base de 125.984,08€ e um
prazo de execução de 150 dias, tem por objetivo um conjunto de ações destinadas a
requalificação deste troço do Rio Antuã.
Este novo pontão, elevando o nível da nova cota de coroamento dos taludes das
margens e aumentando o seu comprimento para que seja possível executar uma nova
secção de vazão, tem características que permitem a circulação de veículos, um de cada
vez, alternando o sentido, tem uma largura de 4.0 m e um vão total de 20.7 m.
Todas estas intervenções são realizadas no âmbito do Acordo de Parceria,
assinado entre a CIRA e a APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., para a
Realização de Obras de Conservação e Reabilitação da Rede Hidrográfica e Estuário da
Ria de Aveiro.

3. PAPERA 2018
Antecipando o habitual calendário, foi já aprovado o Regulamento do Programa
de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro - PAPERA 2018.
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Com um orçamento global de 40.000 euros o PAPERA 2018 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.
A candidatura pode ser efetuada a nível individual ou em grupo, pretendendo-se
apoiar a capacidade de iniciativa das Associações, pela parceria institucional e pelo
financiamento de projetos que contribuam para o desenvolvimento e a promoção da
Região de Aveiro.
O calendário dos procedimentos do Concurso PAPERA 2018 é o seguinte
(sendo toda a informação disponibilizada em www.regiaodeaveiro.pt):
1. Lançamento público do PAPERA 2018: 20 de dezembro de 2018;
2. Apresentação de candidaturas até 31 de janeiro de 2018;
3. Análise e Decisão sobre as candidaturas até 19 de fevereiro de 2018;
4. Assinatura dos Acordos de Financiamento das candidaturas aprovadas até 02
de março 2018;
5. Período de execução dos projetos: 1 de março a 30 de novembro de 2018.

4. Aveiro, Região da Bicicleta
O Conselho Intermunicipal deliberou aprovar a realização dia 4 de fevereiro de
2018 da Prova de Abertura Região de Aveiro, num percurso de 168Km, com partida de
Oliveira do Bairro, passagem por todos os Municípios da Região de Aveiro e chegada à
Murtosa.
A apresentação pública desta prova será realizada em Águeda, na véspera, dia 3,
numa sessão festiva.
Estas ações incorporam-se na forte cooperação entre a Comunidade
Intermunicipal e a Federação Portuguesa de Ciclismo, na continuidade da afirmação de
“Aveiro, Região da Bicicleta”, que queremos que se fortaleça e será objeto de várias
ações em diversas áreas, desde a mobilidade, o desporto, a dinamização turística e a
inovação industrial.

5. Próximo Conselho Intermunicipal
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião
ordinária de janeiro de 2018, no dia 22, em Águeda.

II.

Assembleia Intermunicipal de 11DEZ17
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A Assembleia Intermunicipal da CI Região de Aveiro reuniu pela primeira vez
no atual mandato autárquico, a 18DEZ17, tendo decorrido o ato de posse dos seus
membros e a eleição da Mesa, que é agora presidida pelo Presidente da Assembleia
Municipal da Murtosa Dr. Santos Sousa, sendo integrada também pelos Presidentes das
Assembleias Municipais de Oliveira do Bairro e de Sever do Vouga.
Além da apresentação e do debate de um Relatório de Atividades da CI Região
de Aveiro respeitante a outubro de 2017, e do tratamento de outras matérias, nesta
reunião foram aprovadas as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da CI Região de
Aveiro para 2018.
A Assembleia Intermunicipal aprovou a proposta do Conselho Intermunicipal,
de nomear para Secretário Executivo da CI Região de Aveiro, o Dr. José Eduardo
Matos, dando assim continuidade ao bom trabalho desenvolvido no mandato anterior.

III.

Reunião do CEDI de 11DEZ17

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal (CEDI) da CI
Região de Aveiro reuniu pela primeira vez no atual mandato autárquico, a 11DEZ17,
tendo tomado conhecimento e debatido um Relatório de Atividades da CI Região de
Aveiro respeitante a outubro de 2017, e as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da
CI Região de Aveiro para 2018, além de ter aprovado o seu novo regimento.

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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