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Editorial
José Ribau Esteves
Presidente da CI Região de Aveiro

As Eleições Autárquicas de 1 de
outubro de 2017 e as tomadas de
posse que ocorreram nesse mesmo
mês, marcaram o início do mandato
autárquico 2017/2021 que estamos
a viver com grande determinação,
dando seguimento a uma caminhada de sucesso em prol de uma
Região de Aveiro ainda mais forte
e desenvolvida.
A todos os Autarcas em funções nas
Freguesias e nos Municípios da Região
de Aveiro, ficam os nossos votos de
um exercício realizador e feliz.
Arrancámos para este novo ano
com toda a pedalada, dando a
partida formal e na estrada à época
desportiva 2018 do Ciclismo Português, numa parceria que gerimos
com muito gosto com a Federação
Portuguesa de Ciclismo, honrando a
tradição e as novas aposta de Aveiro,
Região da Bicicleta.
A Comunidade Intermunicipal (CI)
da Região de Aveiro vai realizar um
mandato muito importante e obreiro, executando os muitos projetos
financiados pelos Fundos Comunitários do Portugal 2020, que contratámos, estruturámos e lançámos no
mandato anterior.
Da Modernização Administrativa
ao Empreendedorismo, do Baixo
Vouga Lagunar à Ria de Aveiro, da
Educação à Cultura, do Turismo à
Promoção do Território, dos Transportes às Bibliotecas, …, são muitas
e importantes as frentes de trabalho
que estamos a gerir.
O início deste ano 2018 fica muito
bem marcado pela inauguração e
ativação do Parque de Ciência e
Inovação da Região de Aveiro, uma
aposta forte desenvolvida por uma
parceria entre entidades públicas
e privadas que tem no seu eixo

central, a Universidade de Aveiro
(entidade que a lidera), a CI Região
de Aveiro e os Programas Operacionais Regionais do Centro (seu principal financiador). Este é um novo
instrumento de desenvolvimento da
Região de Aveiro, de investigação
e desenvolvimento, de aprofundamento do trabalho de equipa entre
a Universidade, as Empresas e os
Poderes Públicos Locais, de aumento
da atratividade e de internacionalização da Região de Aveiro. Estando
fisicamente localizado no Município
de Ílhavo (estendendo-se mais tarde
para o Município de Aveiro), o PCI
é uma operação de toda a Região de
Aveiro, onde além do mais se passou
a localizar a Incubadora de Empresas
da Universidade de Aveiro que é o
nó central da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro.
Mantemos a aposta na construção
de uma Região de Aveiro participada por todos, e nessa base assenta
a cooperação com as Associações
privadas sem fins lucrativos, que
concretizamos com o PAPERA, que
nesta sua edição de 2018 apoia 35
projetos das Nossas Associações.
Mantemos também um grande
empenho político e institucional nos
trabalhos com os Autarcas Portugueses e com o Governo, nos importantes dossiers da Descentralização, da
Reprogramação do Portugal 2020,
na Gestão da Floresta e da Prevenção
e Combate aos Incêndios, assuntos
de elevada importância e para os
quais temos apresentado propostas
concretas em defesa da Região de
Aveiro e de Portugal.
Acompanhe a vida, as notícias
e a agenda de eventos da Região
de Aveiro, que pode consultar em
www.regiaodeaveiro.pt.
Contamos Consigo para continuarmos a fazer mais e melhor pela
Nossa Região de Aveiro.

José Eduardo de Matos
reeleito Secretário Executivo
Realizou-se no passado dia 20 de
dezembro, no Salão Nobre da CIM
Região de Aveiro, a Tomada de Posse
do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro, na pessoa do
Dr. José Eduardo de Matos, após a
Assembleia Intermunicipal aprovar a
proposta do Conselho Intermunicipal.
Ao iniciar o 2º mandato nestas
funções, José Eduardo de Matos
destacou os desafios constantes
desta entidade intermunicipal, que

Conselho Intermunicipal
reelege Presidente
Os onze Presidentes de Câmara
que integram o Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro
elegeram para a gestão do mandato
2017/2021, os seguintes Membros:
·· Presidente: José Ribau Esteves
(PCM Aveiro);
·· Vice-Presidente: Salvador Malheiro (PCM Ovar);
·· Vice-Presidente: António Loureiro
(PCM Albergaria-A-Velha).
Esta é uma opção e uma aposta
forte de continuidade na liderança
da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, rentabilizando a

experiência e o conhecimento dos
dossiers, e renovando-se nas suas
Vice-Presidências, com um compromisso de maior empenhamento de
todos os Membros do Conselho Intermunicipal na sua gestão, com tarefas
distribuídas em regime de “Pelouros”.
O CI Região de Aveiro deliberou a
definição de Pelouros e a entrega de
responsabilidades da sua gestão aos
seus onze membros, apresentando-se de seguida os seus nomes e o
Presidente de Câmara Municipal
respetivo: Floresta e Património
(Albergaria-a-Velha), Modernização

Administrativa e Saúde (Águeda),
Cidadania, Ação Social e Gestão
da Rede de Bibliotecas (Anadia),
Desenvolvimento Regional, Educação e Mobilidade (Aveiro), Cultura
e Desporto (Estarreja), Assuntos do
Mar e Segurança (Ílhavo), Assuntos
da Ria de Aveiro, Turismo e Bicicleta
(Murtosa), Agricultura e Atividades
Económicas (Oliveira do Bairro),
Planeamento e Ambiente (inclui
CIROA) (Ovar), Empreendedorismo
(inclui RAE) e Internacionalização
(Sever do Vouga), Proteção Civil e
Energia (Vagos).

Assembleia Intermunicipal
inicia mandato
11 Assembleias Municipais) e a
eleição da Mesa, que é agora presidida pelo Presidente da Assembleia
Municipal da Murtosa, Dr. Santos
Sousa, sendo integrada também
pelos homólogos de Oliveira do
Bairro e de Sever do Vouga.
Da ordem de trabalhos, além da
apresentação de um global Relatório das Atividades da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro
e do debate de outras matérias, nesta
A Assembleia Intermunicipal da quico, a 18 de dezembro de 2017, reunião foram aprovadas as Grandes
CI Região de Aveiro reuniu pela tendo decorrido o ato de posse Opções do Plano e o Orçamento da
primeira vez no atual mandato autár- dos seus 46 membros (eleitos pelas Região de Aveiro para 2018.

1ª Reunião do Conselho
Estratégico

assume e recebe cada vez mais atribuições do Estado e dos Municípios,
em áreas estratégicas para o desenvolvimento da Região de Aveiro.
Realçou, igualmente, o trabalho
em rede dos 11 Municípios associados, nomeadamente at ravés
dos crescentes Grupos de Trabalho que desenvolvem e sustentam
cada vez mais projetos comuns,
potenciando capacidades e boas
práticas na experiência de cariz O Conselho Estratégico para o reuniu pela primeira vez no atual
intermunicipal.
Desenvolvimento Intermunicipal mandato autárquico, a 11DEZ17,
(CEDI) da CI Região de Aveiro 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.
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Grande opções Intermunicipais 2018
Assumir e Conquistar
As Grandes Opções do Plano e o
Orçamento da CI Região de Aveiro para 2018 foram aprovados
pela Assembleia Intermunicipal
na reunião de 11 de dezembro de
2017, após aprovação e submissão
do Conselho Intermunicipal, assumindo uma dimensão de quase 24
milhões de euros.
A Comunidade Intermunicipal
(CI) da Região de Aveiro, herdeira
da Associação de Municípios da
Ria e da Grande Área Metropolitana
de Aveiro, vai comemorar em 2018
os seus 30 anos de vida e de crescimento, tendo registado um relevante
contributo para o desenvolvimento
da Região de Aveiro, bem assente nos
seus onze Municípios associados.
No quadro do início do mandato autárquico de 2017/2021, a
CI Região de Aveiro aposta num
ano de 2018 pleno de realizações
em diferentes áreas de atividade,
contando com os já contratados
Fundos Comunitários do Portugal
2020 como a sua principal fonte
de financiamento, em especial no
âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e a Coesão Territorial da
Região de Aveiro (PDCT-RA).
Nas áreas mais tradicionais e nas
novas áreas de intervenção, vamos
continuar a crescer com a execução
dos muitos e variados projetos em
desenvolvimento, numa aposta que
queremos ampliar em consequência
do processo de Descentralização em
curso, que esperemos seja consistente e positivo.
Vamos continuar a pugnar junto
do Governo de Portugal para que
sejam concretizados investimentos
e decisões relevantes para a Região
de Aveiro, cuja titularidade ou ação
determinante está na alçada do
Governo.
As Grandes Opções do Plano
2018 assumem um elevado nível
de investimento, com um valor
de 23.123.863 euros. O montante
global do Orçamento da CI Região
de Aveiro para 2018, assume o valor
de 23.843.091 euros, sendo esta
dimensão financeira condicionada
em primeiro lugar pelos investimentos do PDCT-RA e em segundo lugar
pela realização do capital social da
Polis Litoral Ria de Aveiro.
Dos projetos em desenvolvimento no quadro do PDCT-RA, têm
uma posição de destaque pela sua
relevância para o desenvolvimento e pela sua dimensão financeira
em termos de execução em 2018,

a Ponte-Açude do Rio Novo do
Príncipe (em fase de adjudicação),
o projeto do Sistema de Defesa
Primária do Baixo Vouga Lagunar
(em execução pela COBA), o projeto
da Modernização Administrativa, os
vários projetos na área da Cultura e
do Turismo com novas ações e reforçados investimentos (com destaque
para a Programação Cultural em
Rede, a Promoção do Património
Histórico e Cultural e a “Grande
Rota da Ria de Aveiro”), o projeto
de combate ao abandono escolar e
de promoção do sucesso escolar, a
eficiência energética, entre outros.
O desenvolvimento de projetos
financiados no quadro das Iniciativas
Comunitárias tem já uma presença
relevante que queremos aprofundar,
registando-se o desenvolvimento da
execução dos projetos RUNIN, Clair
City e ERASMUS-ONBOARD,
além de outros com interesse que
possam surgir, nomeadamente no
quadro da cooperação com a UA e
o programa H2020.
Embora continue ainda por resolver
a questão da realização e do ajustamento do capital social da sociedade
anónima Polis Litoral Ria de Aveiro
(agora em fase de liquidação), o que
provoca a existência de um valor
alto na despesa e na receita (assim
como uma baixa taxa de execução
dos Orçamentos dos últimos anos,
sendo que essa responsabilidade
respeita ao seu acionista maioritário, representado pelo Ministério do
Ambiente do Governo de Portugal),
devemos aqui referir as ações mais
relevantes que estão em desenvolvimento, nomeadamente o projeto do desassoreamento da Ria de
Aveiro (em fase final), as obras em
curso da qualificação da Barrinha de
Esmoriz, da Via Ecológica Ciclável,
do desassoreamento da Barrinha de
Mira, de reforço do Cordão Dunar
Costa Nova/Vagueira/Mira, assim
como o contrato da obra de qualificação do Centro de Visitação da
Reserva Natural das Dunas de São
Jacinto, em fase de visto do Tribunal
de Contas.
A estrutura de receita da CI Região
de Aveiro para 2018 é globalmente
idêntica à de 2017, com supremacia
para as verbas dos Fundos Comunitários do Portugal 2020, a que se
juntam as contribuições de cada um
dos onze Municípios associados
(incluindo nas receitas próprias para
a contrapartida nacional dos projetos financiados por Fundos Comuni-

tários), e as verbas das transferências
do Orçamento do Estado.
As Parcerias institucionais vão
continuar a ter um papel de grande importância, destacando-se a
participação nas sociedades anónimas “Parque da Ciência e Inovação
– PCI”, “Águas da Região de Aveiro –
AdRA”, “Águas do Centro Litoral –
AdCL” e “Polis Litoral Ria de Aveiro”.
No âmbito das parcerias, que têm
na Universidade de Aveiro e na
Associação Industrial do Distrito
de Aveiro as entidades principais
de um grupo de cerca de 50 entidades, vamos prosseguir a execução
do programa “Região de Aveiro
Empreendedora”, que tem como
objetivo e instrumento base o apoio
direto à dinamização da atividade
económica, integrando as ações de
Desenvolvimento Local de Base
Comunitária – DLBC Rural Norte
e Rural Sul, e DLBC Costeira -, a
utilização das verbas contratadas
de apoio ao empreendedorismo
nas Prioridades de Investimento 8.3
e 8.8, assim como os Sistemas de
Incentivos a Ações Coletivas (SIAC)
da Promoção do Espírito Empreendedor e da Internacionalização, a
que se soma a operação da Incubadora de Empresas da Região de
Aveiro (IERA) e da sua rede de Polos.
A gestão do Protocolo com a
Agência Portuguesa do Ambiente,
no que respeita ao Rio Vouga e ao
Baixo Vouga Lagunar, vai prosseguir
com a execução das obras definidos
pelos projetos já executados para
Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja, de reparação de margens com
ruturas ou em risco de rompimento,
com financiamento do POSEUR.
Ao nível das políticas intermunicipais que vão continuar a crescer
em importância e consistência,
assumimos para 2018 como prioritárias, três delas:
·· a Autoridade Regional de Transportes, com a gestão dos transportes públicos de passageiros ao nível
municipal e intermunicipal;
·· a Proteção Civil e Gestão da Floresta,
como ativo ambiental e económico;
·· o “Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais”, com a
execução do projeto, o lançamento
do concurso para as obras, o início
da sua execução, e a preparação
da sua gestão com um gabinete
médico-veterinário intermunicipal.
Vamos continuar a apostar no
desenvolvimento do programa
“Aveiro, Região da Bicicleta” em

parceria com a Universidade de
Aveiro, a Associação Abimota e a
Federação Portuguesa de Ciclismo
(FPC), salientando no que respeita à
FPC a realização na Região de Aveiro
da apresentação das Equipas para a
época desportiva 2018 e a primeira prova oficial no primeiro fim de
semana de fevereiro.
Como tem sido normal e deriva
da natureza dos projetos que temos
em mão na CI Região de Aveiro,
as Grandes Opções do Plano 2018
têm uma expressão marcadamente
plurianual da maioria dos seus objetivos e projetos, e na sua maioria
a sua incidência é marcadamente
intermunicipal.
Com o Governo de Portugal vamos continuar a desenvolver um
trabalho intenso de interlocução e
negociação, cuidando com prioridade para os dossiers dos “Incêndios e
Gestão da Floresta” e do novo “Pacote da Descentralização”, assim como
de outros relevantes como os investimentos e a gestão da Ria de Aveiro
(por delegação de competências da
Agência Portuguesa do Ambiente),
as ligações rodoviárias assumidas
como prioritárias no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes
da Região de Aveiro (PIMTRA), os
investimentos de defesa costeira
e territorial, a Ligação Ferroviária
Aveiro/Viseu/Salamanca, a gestão
e o desenvolvimento do Centro
Hospitalar do Baixo Vouga e do
Agrupamento de Centros de Saúde
(ACeS-BV), a gestão das portagens
na A17, na A29 e na A25, entre
outros.
A opção política de gestão da CI
Região de Aveiro vai continuar a
assentar numa atenção e numa ação
política sobre todas as matérias
relevantes para os Cidadãos e para
o desenvolvimento da Região, utilizando como base o trabalho da sua
Equipa Técnica e do seu Secretário
Executivo Intermunicipal, gerindo
com a mais elevada qualidade a
crescente importância da dimensão
intermunicipal da gestão do território e da vida dos Cidadãos, das
Associações e das Empresas, tirando todo o proveito do trabalho do
Conselho Intermunicipal, da Assembleia Intermunicipal e do Conselho
Estratégico para o Desenvolvimento
Intermunicipal da Região de Aveiro.
O trabalho da CI Região de Aveiro vai continuar a integrar o trabalho das várias Equipas Técnicas
de Interlocutores compostas por

Técnicos da CI Região de Aveiro e
das Câmaras Municipais associadas,
numa lógica de aprofundamento do
modelo intermunicipal participado
intensamente por todos.
Continuaremos a estabelecer e
aprofundar as relações institucionais com as Associações privadas sem fins lucrativos da nossa
Região, incluindo a utilização de
apoios financeiros, nomeadamente com o “PAPERA – Programa
de Apoio a Projetos e Eventos da
Região de Aveiro” como o principal
instrumento.
O investimento em comunicação
vai receber um forte impulso em
2018, utilizando o conjunto dos
recursos disponíveis em vários dos
projetos financiados pelo Portugal
2020, apostados em dar a conhecer
a Região de Aveiro e a sua atividade a
mais Gente, utilizando novos instrumentos, assim como a publicação
de notas de imprensa, do Boletim
Informativo e a gestão do site www.
regiaodeaveiro.pt.
Vamos aprofundar as relações
institucionais ao nível da Região, do
País, da Europa e do Mundo, dando
um espaço especial para as Comunidades Emigrantes, numa atuação
de crescente proximidade com os
Cidadãos. No que respeita às relações com a Europa, vamos utilizar
a prestação de serviços já contratada em articulação com as CIM’s da
Região Centro, que nos garante uma
representação permanente junto dos
Serviços da Comissão Europeia,
em Bruxelas.
Daremos sempre uma prioridade
especialmente cuidada ao trabalho
com a Universidade de Aveiro, nos
múltiplos projetos em que estamos
envolvidos, executando o Contrato de Parceria Institucional assinado a 16 de outubro de 2014.
Vamos comemorar de forma especial o Dia da Região de Aveiro 2018
(a 16 de outubro), devidamente
articulado com os 30 anos de Associativismo Municipal na Região
de Aveiro.
As Grandes Opções do Plano e o
Orçamento da CI Região de Aveiro
para o ano de 2018, assumem os
compromissos assumidos, apostam
na continuidade do crescimento
da Associação de Municípios num
processo assente nos seus onze
Municípios associados e na conquista das oportunidades disponíveis,
com especial atenção para os Fundos
Comunitários do Portugal 2020.
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Baixo Vouga Lagunar
Ponte-Açude adjudicada
Dique ultima projeto

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.
O projeto do dique, da responsabilidade da “COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente,
SA” tem final previsto para abril
próximo.

Intervenções nos rios Vouga e Antuã
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 Muni-

cípios de Albergaria-a-Velha e Aveiro.
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
Todas estas intervenções são realipossível executar uma nova secção zadas no âmbito do Acordo de Parcede vazão, tem uma largura de 4.0 m ria, assinado entre a CIRA e a APA
e um vão total de 20.7 m.
– Agência Portuguesa do Ambiente,

I.P., para a Realização de Obras de
Conservação e Reabilitação da Rede
Hidrográfica e Estuário da Ria de
Aveiro e financiadas pelo POSEUR.
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Parque de Ciência e
Inovação inaugurado
dentes) que compõem a CIRA, e que
ao longo de mais de 10 anos, foram
“parceiros deste projeto e investidores diretos, dispostos a investir fora
dos seus limites territoriais devido à
importância para a região.” A Região
de Aveiro é “caso único em Portugal:
as Câmaras não investem em realidades físicas que não acontecem nos seus
Municípios, somos exemplo nacional e
isso prova que também neste aspeto, a
Região de Aveiro tem provas para dar e
notas de linha da frente, de avanço, de
anteciparmos o futuro, à frente de um
Portugal que ainda não percebeu que é
a somar que nós somos mais fortes e
mais competentes”, disse ainda.
O PCI vai ter no edifício central a
incubadora de empresas da UA, com
150 pessoas, 15 empresas e mais 10
O Presidente da Comunidade Inter- novo Parque de Ciência e Inovação
Na sua intervenção, Ribau Esteves atividades de “coworking”, bem como
municipal da Região de Aveiro, Ribau (PCI) da Universidade de Aveiro agradeceu a todos os Presidentes dos 20 empresas de serviços partilhados,
Esteves, participou na inauguração do (UA), no passado dia 6 de março.
11 Municípios (em funções e prece- com 40 pessoas.

O Laboratório de Uso Comum
das Tecnologias da Informação,
Comunicação e Electrónica está
já completamente lotado, com 17
empresas, onde trabalham mais
de 150 pessoas. Outro laboratório,
dedicado aos materiais e ao setor
agro-alimentar, começará com
quatro empresas e 30 pessoas.
O novo Parque de Ciência e Inovação/Creative Science Park” desenvolve-se em 35 hectares, entre os
Municípios de Aveiro e Ílhavo e representou um investimento de cerca de
20 milhões de euros, financiado pelos
fundos europeus.
Manuel Assunção, Reitor da UA,
Fernando Caçoilo, Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo, Ana
Abrunhosa, Presidente da CCDR
Centro e Ana Lehman, Secretária de
Estado da Indústria, também intervieram na sessão de abertura.

Polis Litoral Ria de Aveiro
Via Ciclável Estarreja-Albergaria-Aveiro e
Vagos-Mira
O troço Estarreja-Albergaria-Aveiro, com uma extensão de 23 km,
inicia-se no Canal de S. Roque,
em Aveiro e termina no Esteiro de
Estarreja, passando por vários cais,
recentemente intervencionados pela
Polis, tais como o Cais da Ribeira
de Esgueira, o Cais de Canelas e o
Cais de Salreu. Este troço aproveita
caminhos existentes, essencialmente
a Norte do Rio Vouga, sendo que,
para sul, estão previstos cerca de 3
km de passadiços de madeira sobrelevados, aproveitando o contacto
privilegiado com a Ria.
O troço Vagos-Mira terá 25 km de
extensão e inicia-se em Vagos, na ligação do Caminho do Praião, também
requalificado pela Polis, e aproveita
os caminhos rurais existentes.
Os traçados previstos fazem parte
de uma rede abrangente de percursos cicláveis e pedonais da Ria de

Aveiro, que garantem o pleno aproveitamento dos recursos existentes de uma forma ambientalmente
sustentável.
Esta empreitada da Polis Litoral
Ria de Aveiro tem uma extensão de
48 km e foi adjudicada por cerca de
1,1 milhões de euros (IVA incluído),
sendo financiada pelos Municípios
abrangidos e prevê-se que fique
concluída em junho de 2018.

Concurso para
desassoreamento
em fase final
Na intervenção de “Transposição
de Sedimentos para Otimização do
Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de
Aveiro”, está previsto dragar cerca de
1 milhão de m3 de sedimentos nos
canais de Ovar até ao Carregal e a

Pardilhó, da Murtosa até ao Chegado, de Ílhavo, de Mira, e no Lago
do Paraíso e na Zona Central, a que
corresponde uma extensão de 95 km.
Deste volume, cerca de 265 mil m3
serão depositados no mar, sendo o
restante depositado nas margens da
ria, de forma a proteger os terrenos
do avanço das águas.
O projeto de execução e a
respeitante Avaliação de Impacte
Ambiental encontram-se em fase
final, prevendo-se o lançamento
do concurso público da empreitada durante o mês de maio. Para
esta empreitada está previsto um
montante de investimento de 21,8
milhões de euros (IVA incluído) e a
duração de 15 meses, perspetivando-se que a mesma possa ter início
no primeiro semestre de 2019.
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Região de Aveiro Digital
·· AÇÃO 6.1.2 Ações de sensibilização/divulgação.
Para além das ações já contratadas estão atualmente a decorrer os
procedimentos referentes à contratualização das ações:

Herdeiro do saudoso
Aveiro Digital,
o projeto RAD –
REGIÃO DE AVEIRO
DIGITAL, é uma
Candidatura
Intermunicipal
de Modernização
Administrativa,
promovida pela CIRA
e envolvendo os
11 Municípios,
que a integram.
ORÇAMENTO
Investimento total
2.851.816,50 €
Investimento elegível
100%
Comparticipação
85%
FEDER
2.060.437,43€
CIRA
363.606,60€
Aprovação
9 de junho de 2017
Prazo de execução
24 meses – 1 janeiro de 2017
a 31 dezembro de 2018

Ações com Procedimentos
para Formação de Contrato

Ações Contempladas no Rad – Implementação das Ações
Região de Aveiro Digital
Contempladas no Rad –
O projeto RAD contempla 27 ações Região de Aveiro Digital
organizadas em 6 áreas temáticas:
1) Modelo intermunicipal – modernização administrativa; ii) Atendimento multicanal | serviços eletrónicos;
iii) Reengenharia e desmaterialização
de processos |Uniformização intermunicipal; iv) Plataformas colaborativas e de apoio à GESTÃO | Suite
aplicacional; v) IT governance | IT
management | Reforço e capacitação
tecnológica e vi) gestão e promoção
do projeto.

Está a decorrer a implementação do
projeto, encontrando-se atualmente
contratadas e em execução as ações:
·· AÇÃO 1.1.1 – Conceção do modelo e da estratégia intermunicipal;
·· AÇÃO 1.2.1. – Acompanhamento,
monitorização e avaliação da implementação do modelo de governação intermunicipal;
·· AÇÃO 2.1.2.3 Definição e implementação do modelo de gestão de
conteúdos dos serviços online;

·· AÇÃO 2.1.2.1 Plataforma de
serviços online – Novas funcio-nalidades;
·· AÇÃO 2.1.2.2 Plataforma de serviços online – Novas soluções;
·· AÇÃO 3.1.2.1 Plataforma de Gestão
Documental – Novas funcionalidades;
·· AÇÃO 3.1.2.2 Plataforma de Gestão Documental – Novas soluções.
A implementação do presente
projeto originou ainda a constituição de dois grupos de trabalho
destinados a definir procedimentos e políticas relacionadas com:
i) implementação do Regulamen·· AÇÃO 2.1.4.1. Revisitação/Evolu- to de Geral sobre Proteção de
ção dos Portais Municipais (novas Dados (RGPD) e ii) Arquivo digital.
funcionalidades e redesign);
·· AÇÃO 3.1.2.5.2 – Implementação Sessões de Sensibilização
dos novos procedimentos prove- sobre RGPD
nientes da adaptação ao novo
A Comunidade Intermunicipal da
normativo, redesenho e desmate- Região de Aveiro promoveu duas
rialização;
Sessões de Sensibilização sobre o
·· AÇÃO 4.2.1 Cadastro territorial Regulamento Geral de Proteção de
multifinalitário (Geoportal/SIG) – Dados, nos dias 12 de março no
1ª Fase;
Cineteatro Alba, em Albergaria-a·· AÇÃO 5.1.1 – Modelo de governa- -Velha e 26 de março, no Quartel das
ção tecnológica;
Artes, em Oliveira do Bairro, envol·· AÇÃO 6.1.1 Plano de Comunica- vendo cerca de 450 funcionários dos
ção e;
Municípios associados.

Apresentação ECOMARE

O Grupo de Ação Costeira da Região
de Aveiro (GAC-RA) participou na
sessão de lançamento do programa
“SmartBioR – Valorização Inteligente de
Recursos Biológicos Marinhos Endógenos
num Clima em Mudança/ Smart Valorization of Endogenous Marine Biological
Resources Under a Changing Climate”,

coordenado pela Universidade de
Aveiro e desenvolvido em parceria
com o Instituto Politécnico de Leiria,
que decorreu no Dia Nacional do Mar,
nas instalações do Ecomare (Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade
dos Recursos Biológicos Marinhos da
Universidade de Aveiro), em Ílhavo.

Para esta sessão foram convidados a participar os Grupos de Ação
Local das Pescas da Região Centro
e a CCDRC, entidade financiadora
do projeto. Nesta oportunidade, o
GAC-R A apresentou um resumo da evolução da sua atividade,
desde a sua ativação em 2010 até ao
presente, ao concretizar as oportunidades de apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento da
zona costeira.
(O programa SmartBioR tem como
objetivos a sustentabilidade, preservação
e valorização dos recursos marinhos endógenos, propondo a UA, o desenvolvimento
de produtos, processos e serviços que dinamizem as cadeias de valor associadas aos
recursos marinhos naturais endógenos.)

Empreendedorismo nas
Escolas – Concurso 2018
A Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro vai realizar este ano, em
estreita colaboração com as Comunidades Intermunicipais, o Concurso
Regional de Ideias de Negócios para
as Escolas (edição de 2018).
A data apontada para a realização
da final regional deste concurso é 7
de junho de 2018, numa aposta clara
da CCDRC nesta iniciativa, repen-

sando todo o evento, alterando o
local, com reforço de meios alocados
e aposta na divulgação/promoção
atempada.
O Concurso Intermunicipal de
Empreendedorismo nas Escolas da
Região de Aveiro realizar-se-á no
dia 30 de maio, em Vagos, devendo, assim, os Concursos Municipais realizar-se até 15 de maio
de 2018.
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Desenvolvimento Local: costeiro e rural
Ação Costeira com 80 candidaturas; GAL Aveiro Norte e Aveiro Sul com 125
Mar2020, cofinanciado pelo FEAMP
(Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas).
As 29 candidaturas preveem um
investimento total de 5.915.121,56€,
com um total de 4.241.879.98€ de
apoio público solicitado, ultrapassando a dotação orçamental do
concurso, no valor de 2.598.391€,
para o apoio público.
As tipologias das operações candidatas concentram-se no “Reforço
da competitividade do Turismo”; na
“Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e
dos recursos naturais e paisagísticos”,
e na “Qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático”.
As entidades do setor privado e associativo apresentaram 17 candidaturas,
Foram apresentadas 29 candida- ra da Região de Aveiro (GAC-RA), tendo as restantes 12 sido submetidas
turas ao 1º Aviso de Concurso ao abrigo da Prioridade 4 – DLBC por entidades públicas. As intenções
Mar2020 do Grupo de Ação Costei- Costeira – do Programa Operacional de investimento preveem a criação de

34 postos de trabalho e a contribuição
para a manutenção de 75 postos de
trabalho.
Paralelamente, foram apresentadas
51 candidaturas ao Aviso de Concurso SI2E do Grupo de Ação Costeira
da Região de Aveiro (GAC-RA).
Já na vertente da implementação
das duas Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) aprovadas
para a Região de Aveiro, cuja entidade gestora é a AIDA – Associação
Industrial do Distrito de Aveiro, o
GAL (Grupo de Ação Local) Aveiro Norte recebeu 9 candidaturas ao
abrigo do FEADER/PDR2020, com
um investimento elegível proposto
de 887.225,68€. Destas candidaturas, 3 foram aprovadas representando um investimento elegível de
316.606,60€ e um apoio previsto de
143.013,30€. No que se refere aos
apoios através do SI2E foram rece-

cionadas 26 candidaturas FEDER e
19 candidaturas FSE que se encontram em análise, representando um
investimento elegível proposto de
1.940.117,80€ e 266.541,46€, respetivamente.
Por sua vez, também até final de
2017, o GAL (Grupo de Ação Local)
Aveiro Sul recebeu 28 candidaturas
ao abrigo do FEADER/PDR2020,
com um investimento elegível
proposto de 1.483.077,59€. Destas
candidaturas, 12 foram aprovadas
representando um investimento
elegível de 641.001,36€ e um apoio
previsto de 297.101,51€. No que se
refere aos apoios através do SI2E
foram rececionadas 26 candidaturas
FEDER e 17 candidaturas FSE que se
encontram em análise, representando um investimento elegível proposto de 1.723.107,91€ e 278.863,16€,
respetivamente.

Sistema de Incentivo ao
Empreendedorismo e ao Emprego
Visa operacionalizar os apoios ao
empreendedorismo e à criação de
emprego, através dos Programas
Operacionais Regionais no âmbito
das seguintes modalidades de intervenção:
a) Pactos para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial (PDCT) dinamizados pelas Comunidades
Intermunicipais (CIM);
b) Estratégias de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária dinamizadas pelos Grupos de Ação
Local (GAL).
Entidade/OI

O SI2E admite o financiamento
através de dois Fundos da Coesão:
·· Para a criação ou expansão de
micro e pequenas empresas, implicando investimento e a criação
líquida de postos de trabalho.
·· Para a criação líquida de postos de
trabalho, implicando investimento.
Na Região de Aveiro estiveram
abertos, até 15 de dezembro de
2017, 4 avisos de concurso, aos
quais foram submetidas mais de
350 candidaturas, que se encontram
em analise.
Numero de candidaturas

Candidaturas apresentadas à CIRA,
considerando a sua incidência municipal

O fundo total solicitado ascende a mais de
15 M€ (12,2M€ FEDER e 2,8M€ FSE) e a sua
dispersão municipal é a seguinte

Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Murtosa
Oliveira do Bairro

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

218
Ovar

GAC RA

51

Aveiro Norte

45

Vagos

Aveiro Sul

43

Localização indefinida

Total

357

Sever do Vouga

FSE
FEDER
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Ria de Aveiro
em evidência na BTL 2018
A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)
dedicou a manhã do dia 1 de março
à Região de Aveiro, no Stand do
Turismo Centro Portugal (TCP),
com a promoção dos Municípios
que integram a Comunidade Intermunicipal.
Com a presença do Presidente da CI
Região de Aveiro, Eng. José Ribau
Esteves, o dia iniciou-se às 11.00
horas, com uma sessão de Boas-vindas à Região e o lançamento do
vídeo promocional, “A Ria de Aveiro
começa aqui”, que faz a viagem entre
as atividades iniciais da apanha de
moliço e as atividades recreativas
dos dias de hoje.
O programa contou também com
dois momentos musicais e um artístico. Foi possível assistir ao concerto dos “Voz Nua”/Coro de Câmara
e ao “MOB – Festa da Música e dos
Músicos de Oliveira do Bairro”,
bem como à criação artística “Ovar
do Azulejo”, em representação dos
Municípios de Aveiro, Oliveira do
Bairro e Ovar, respetivamente.

Ricardo Carvalhal/Diário de Aveiro

O Stand do TCP teve ainda uma
mostra de produtos regionais com
Espumantes da Bairrada, Broa de
Frutos Sêcos e Carne Marinhoa de
Albergaria-a-Velha, Licores e Ovos-Moles de Aveiro, Mel do Antuã e
Broa D’Avanca, de Estarreja, Bacalhau, apresentado por Ílhavo, especialidades de Mirtilo e Lampreia

à Bordalesa, de Sever do Vouga e
ainda uma degustação de abóbora e
favas, sabores típicos do Município
de Vagos, entre outros.
A CIRA prosseguiu com atividades
no dia 3 de março, com um Showcooking de Padas e Folares de Vale
de Ílhavo, a promoção do Carnaval
de Estarreja, a apresentação do Proje-

to FOLK ANCAS – Anadia e no dia 4
de março, no encerramento da BTL,
a prova de Pão-de-ló de Ovar.
Também foi apresentada na BTL
a última edição da revista up, que a
TAP disponibiliza nos seus aviões,
dedicada a “Aveiro, doce e contemporânea”. Na extensa e colorida
reportagem, além da cidade capital

da região, a revista liga à Bairrada
e ao norte da Ria, mostrando em
várias páginas, a diversidade e qualidade dos recursos deste território de
águas doces e salgadas. A Região
de Aveiro voa agora nos aviões da
companhia, acessível aos milhares
de passageiros que viajam de e para
Portugal.

Aveiro, Região da Bicicleta

Prova de Abertura – Região de Aveiro
·· 3.º Luís Mendonça (Aviludo-Louletano-Uli), mt;
·· 4.º Rui Oliveira (Equipa Portugal), mt
·· 5.º Luís Gomes (Rádio Popular-Boavista), mt;
·· 6.º Rafael Silva (Efapel), mt;
·· 7.º Daniel Freitas (W52-FC Porto), mt
·· 8.º Samuel Caldeira (W52-FC
Porto), a 4s;
·· 9.º Óscar Hernández (Aviludo-Louletano-Uli), mt;
·· 10.º André Crispim (Liberty Seguros-Carglass), mt;
Estas ações incorporam-se na forte
cooperação entre a Comunidade
Intermunicipal e a Federação Portuguesa de Ciclismo, na continuidade
da afirmação de “Aveiro, Região
Classificação final
da Bicicleta”, que queremos que se
·· 1.º Tiago Machado (Equipa Portu- fortaleça e será objeto de várias ações
vencedor festejou o triunfo com a
gal), 3h53m09s;
em diversas áreas, desde a mobilidanova camisola da Seleção Nacio- ·· 2.º João Matias (Vito-Feirense- de, o desporto, a dinamização turísnal, apresentada na noite anterior,
-BlackJack), a 3s;
tica e a inovação industrial.
durante a Cerimónia de Abertura da
Época 2018, no Centro de Artes em
Águeda.
A corrida iniciou-se com várias
escaramuças, tendo vingado uma
fuga, encetada perto do quilómetro 20 de corrida. Tiago Machado
insistiu e chegou a ter cerca quase
6 minutos de vantagem sobre o
pelotão, onde o trabalho do Sporting-Tavira reduziu drasticamente a
diferença na entrada para os derradeiros 30 quilómetros.
A sua resiliência acabou premiada
com a vitória, perante o numeroso público que quis ver ao vivo as
primeiras pedaladas do ano.

Tiago Machado venceu a Prova de ra do Bairro e a Torreira, Murtosa,
Abertura – Região de Aveiro, corrida passando pelos 11 Municípios da
de 155,5 quilómetros, entre Olivei- Comunidade Intermunicipal. O
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PAPERA 2018

Região de Aveiro apoia 35 projetos
Município
Águeda

Albergaria-a-Velha

Anadia

Aveiro

Estarreja

Ílhavo

Murtosa

Oliveira do Bairro

Ovar

Sever do Vouga

Vagos

Entidade

Projeto/Evento

Apoio Aprovado (€)

Águeda Action Club – ACTIB

MULDIAL DE MOTOCROSS “MXGP” – GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL

1.500,00

Banda Marcial de Fermentelos

MARCIAL NAS RAÍZES DA SUA TERRA

2.000,00

APPACDM de Albergaria-a-Velha (Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental)

FESTIVAL ROMANO “TALABRIGAE EX-LIBRIS”

1.500,00

Clube Ciclismo FJP

ALBERGARIA COM MAIS PEDALADA

1.000,00

AlbergAR-TE – Associação Cultural

DOS MODOS NASCEM COISAS 2018 – 4.º FESTIVAL DE FAZEDORES DE ARTES

1.000,00

Club de Ancas

FOLK ANCAS – ANADIA

2.000,00

Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina

XXXIII FESTIVAL DE FOLCLORE

1.500,00

Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto

VI RIA FITNESS

1.500,00

CENAP – Centro Atlético Póvoa Pacense

3.º TORNEIO “ÁGUAS DE SAL” – 2018

1.500,00

Sporting Clube de Aveiro

PROJETO “SER+RIA”

2.400,00

Grupo de Cicloturismo de Avanca

29.º CONVÍVIO DO GRUPO DE CICLOTURISMO DE AVANCA

750,00

Escola de Artes de Avanca – Orfeão Egas Moniz

XI ENCONTRO DE COROS – 15.º ANIVERSÁRIO DO OEM

700,00

ACRAP – Associação Cultural e Recreativa dos Amigos das Póvoas

ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOGOS TRADICIONAIS

1.450,00

Grupo de Jovens “A TULHA” – Associação Cultural e Recreativa da Gafanha de Aquém

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO VIDA 2018

1.100,00

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 1º Ciclo Ensino Básico da Coutada

XIII TORNEIO DE XADREZ DO ATL DA COUTADA

Illiabum Clube

FESTA FINAL DE MINIBASQUETEBOL

1.100,00

Clube Nortada Aventura

DA MURTOSA À “VENEZA PORTUGUESA” EM STAND UP PADLE

1.450,00

Associação Náutica da Torreira

TAÇA REGIONAL DE MARATONA CENTRO

ADASMA – Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa

IYC/FIODS – FÓRUM INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

1.000,00

União Filarmónica do Troviscal

15.º ENCONTRO IBÉRICO DE BANDAS DO TROVISCAL

1.000,00

750,00

900,00

AMPER – Associação dos Amigos de Perrães

BELTANE FESTIVAL CELTA – EDIÇÃO 2018

1.000,00

AFIS/OVAR – Atletas Fim de Semana

30.ª MEIA MARATONA “CIDADE DE OVAR”

1.500,00

Centro Cultural e Recreativo de Válega

1.º INTERNACIONAL CCR VÁLEGA

1.100,00

NADO – Náutica Desportiva Ovarense

55.º CRUZEIRO DA RIA

1.100,00
1.000,00

Sporting Clube de Esmoriz

ESMORIZ NIGHT RACE

Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga

XXXVI FESTIVAL DE FOLCLORE DE ROCAS DO VOUGA

SEVERFINTAS – CLUB

MIRTILO CUP’18

SEVERI – Associação Cultural e de Expressão Dramática de Sever do Vouga

TEATRO “PORTA-A-PORTA”

1.200,00

VIKING KAYAK CLUBE

VOUGA RACE

1.200,00

Juventude Académica Pessegueirense

TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL – FUT’VOUGA 2018

500,00

Associação Irmãos Unidos das Talhadas

FESTIVAL PEDRAS MORENAS 2018 – 7.ª EDIÇÃO

875,00

Santa Casa da Misericórdia de Vagos

CONCENTRAÇÃO SOLIDÁRIA DE CARROS ANTIGOS

750,00

Associação de Ciclismo Trepanelas

4.ª RESISTÊNCIA BTT NOTURNA DE VAGOS

750,00

Grupo Cénico Arlequim (Museu do Brincar)

HÁ ÍNDIOS DO LADO DE LÁ DO OCEANO

750,00

Ruralidades e Memórias

RURALIDADES RADICAIS

35

35

Realizou-se no passado dia 2 de
março, no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, a sessão pública de assinatura dos Acordos de Financiamento
respeitantes aos projetos apoiados e
aprovados no âmbito da 9.ª edição do

PAPERA – Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro.
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 a realização de ações que promovam o seu
fortalecimento e para a valorização
das suas Associações.
O apoio materializa-se na parceria institucional e no financiamento de projetos
que privilegiem a atividade da Região

925,00
500,00

750,00
TOTAL

de Aveiro, nas áreas da Cidadania, do
Desporto, do Ambiente, da Gastronomia, da História, da Cultura e da
Cultura do Mar. O PAPERA 2018 tem
um orçamento global de 40 mil euros.
A 9ª edição fica marcada pela aprovação de 35 projetos, o maior número

40.000,00

desde o início deste Programa (2010),
o que demonstra a boa e crescente
afinidade entre a Comunidade Intermunicipal e as forças vivas do território, numa relação de cada vez maior
proximidade, em prol da Região de
Aveiro e dos nossos concidadãos.
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Autoridade Regional
Transportes

Incêndios na Região de
Aveiro e em Portugal

Após o debate sobre as diferentes
ações e questões que se colocam
nesta tragédia que afetou o País e
alguns dos Municípios da nossa
região, foi decidido reafirmar e atualizar a posição pública e as propostas
da CI Região de Aveiro constantes
do documento “A gestão da Floresta e os Incêndios na Região de Aveiro e
em Portugal”, aprovado no Conselho
Intermunicipal de 18 de agosto de
2016, e que pela sua pertinência e
atualidade é aqui anexada.
O referido documento vai servir de
base para a elaboração de uma nova
posição da CI Região de Aveiro, que
vai ser enriquecida com os contributos de entidades de referência nesta
área, para que a versão final desse
documento de trabalho, de contributo e de reivindicação, seja enviado
ao Governo e às Entidades relevantes para a gestão da floresta e da
prevenção e combate aos incêndios.

Nos termos do Plano Operacional
definido, estão em curso diversas
atividades:
·· A primeira etapa “Diagnóstico”
está praticamente concluída;
·· A segunda etapa de “Tratamento e
validação da Informação” está na fase
final de concretização que se prevê
fechar até ao fim do mês de Março
(apenas dependente de informação
específica dos operadores e validação
final de alguns Municípios);
·· A terceira etapa “Planeamento das
redes” já se encontra em fase avançada, sendo que já está elaborada
uma proposta de tarifário e zonamento e foi assinado o contrato de
adjudicação para a realização do
Estudo de Viabilidade Económica
e Financeira (EVEF) que permitirá
definir o modelo de negócio e de
financiamento para a contratualização futura (etapa 4);
·· A quarta etapa também já foi iniciada com uma pré-análise dos crité-

rios a incluir no futuro concurso
para contratualização da rede de
Serviço Público de Transporte de
Passageiros (SPTP) da Região de
Aveiro, assim como algumas das
especificações técnicas a definir.

Concurso até Setembro
Assumindo que o prazo decorrente do Concurso em questão poderá
levar um ano e que o regime jurídico determina que esteja a operar no
terreno o SPTP contratado no máximo até dia 3 de dezembro de 2019,
o pré-anúncio do concurso foi já
publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, no dia 16 de Agosto 2017,
pelo que o lançamento está previsto
até Setembro de 2018.
Em conjunto com os 11 Municípios, o grupo de trabalho da
Autoridade Regional de Transportes – ART – da Região de Aveiro
está a avançar para a validação de
grande parte da Rede atual de SPTP,

assim como a correção de algumas
situações relativas a algumas das
carreiras.
Também foram desenvolvidas e
discutidas as propostas de melhoria/
otimização da rede.
O Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) já avançou.
Foi assinado o contrato no dia 7 de
Fevereiro.
Agora a Autoridade Regional de
Transportes irá avançar para:
·· Elaboração do Programa do Concurso de concessão da rede SPTP;
·· Elaboração de estudo para o desenho e implementação da rede de
transportes flexíveis e a pedido na
Região de Aveiro;
·· Implementação da Plataforma de
Gestão de Carreiras e Gestão do
Serviço de Transporte Flexível e a
pedido, por forma a complementar a rede SPTP e cumprir com as
exigências legais do RJSPTP e os
serviços mínimos na região.

Recordamos que as propostas da
CIRA foram remetidas, em setembro
de 2016, ao Governo e a entidades
nacionais e regionais com responsabilidades nesta área e incidiram em
matérias tão diversificadas como o
Ordenamento e Planeamento, Licenciamento e Fiscalização, Responsabilização e Responsabilidades,
Sustentabilidade Financeira da
Floresta e das Operações de Limpeza, ao Funcionamento da Justiça.
A abordagem e a tomada de medidas efetivas nestes domínios, ontem
e mais hoje, exigem uma vontade
política forte por parte do Governo de Portugal, para que as ações
de prevenção dos fogos florestais
e o seu combate tenham um nível
de eficácia elevado, numa operação
que tem de envolver as entidades
com competências relevantes em
trabalho de equipa, assim como os
Cidadãos.

Centro Intermunicipal
de Recolha Oficial
de Animais da Região
de Aveiro
Adjudicação do Projeto
de Execução
O Conselho Intermunicipal deliberou, na reunião de 19 de março,
adjudicar a elaboração do Projeto de
Execução (projetos de arquitetura e de
especialidades) do CIROA – Centro
Intermunicipal de Recolha Oficial de
Animais da Região de Aveiro, para os
três polos (Aveiro, Águeda e Ovar), à
empresa Genera, Lda, pelo montante
de 49.300,00€, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, na sequência do procedimento por concurso público.

Entendemos que este é mais um
passo para minorar e tentar resolver um problema que afeta todos
os Municípios associados e que se
viu agravado pela entrada em vigor
da nova Lei, avançando assim a CI
Região de Aveiro numa solução de
gestão integrada à escala intermunicipal, registando-se também que o
trabalho de cadastro das existências
e planeamento de Centros de Recolha Oficiais determinado por Lei e
em elaboração pelo Governo, ainda
não está concluído.

Comunidade Intermunicipal 11

abril 2018

ClairCity
O Papel dos Cidadãos na Redução
da Poluição Atmosférica

O projeto ClairCity (www.claircity.
eu), do qual são parceiros a Universidade de Aveiro e a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro,
questiona os cidadãos de seis cidades e regiões europeias sobre como
eles gostariam de trabalhar e viver
nas cidades do futuro e, com base

nisso, investiga formas de proporcionar políticas de poluição atmosférica e mudanças climáticas mais
efetivas ao nível da cidade.
O projeto visa aumentar a sensibilização dos cidadãos em relação
à poluição atmosférica e às emissões de gases com efeito estufa nas

nossas cidades, analisando como
todos nós podemos contribuir para
a solução para um ar de qualidade,
melhorando a nossa saúde, bem-estar e contribuindo para o combate às alterações climáticas e outros
impactos. O produto final do projeto será um pacote de políticas sob
medida para cada cidade, detalhando as soluções potenciais para um
futuro com ar limpo.
Das seis cidades e regiões casos de
estudo do projeto, a Região de Aveiro foi aquela que conseguiu obter o
maior número de respostas na 1.ª
fase do Inquérito DELPHI, (mais de
1000 respostas), estando já em curso
a 2.ª fase do inquérito, mais focalizado nos problemas de poluição
atmosférica e pegada de carbono da
Região de Aveiro.

Concurso Intermunicipal
de Leitura 2018
O Concurso Intermunicipal de
Leitura (CIL) é um concurso escolar,
promovido pela Rede de Bibliotecas
da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro, dirigido a todos
os estabelecimentos de ensino das
redes pública e privada dos onze
Municípios que compõem a CI
Região de Aveiro.
O CIL decorrerá em 3 fases distintas: a 1ª fase é uma eliminatória a
realizar nas Escolas; a 2ª fase, das
Finais Municipais, será realizada na
respetiva Biblioteca Municipal. A 3ª
fase corresponde à Final Intermunicipal: trata-se de uma prova pública,
a realizar no Município de Águeda,
no dia 19 de maio de 2018, na qual
participarão os concorrentes (1
por categoria) apurados nas Finas
Municipais.

Dia do Autor da Região
de Aveiro
No dia 2 de junho, no Mercado Manuel Firmino, em Aveiro,
realizar-se-á o Dia do Autor da
Região de Aveiro, uma iniciativa
que pretende promover o encontro de autores da Região de Aveiro, onde possam dar a conhecer o
O Conselho Intermunicipal deliberou mindo a CIRA, como habitualmente, o seu trabalho, bem como partilhar
aprovar o Regulamento do Concurso pagamento dos prémios do concurso. experiências e estabelecer interIntermunicipal de Leitura de 2018, assu- Esta será a 5ª edição deste concurso.
câmbios.

Fique atento às próximas atividades
de envolvimento do cidadão e stakeholders a
realizar na Região de Aveiro durante 2018
Questionário DELPHI

2.ª fase a decorrer

Workshops DELPHI

Cidadãos discutem o futuro da Região e o que deveria ocorrer até 2050.

Sessão de Aprendizagem
Conjunta

Workshop interativo com organizações e stakeholdes locais com o
objetivo de partilhar ideias e aprender sobre os temas da poluição do ar,
emissões de carbono e saúde pública na região.

Produção de Filme

Atividade com inclusão de seniores e focado na sua visão sobre
“dicas para a mobilidade inteligente para a região”.

Competição das Escolas

Competição on-line para alunos dos 13-16 anos sobre a temática
“A minha Cidade, a minha Escola, a minha Casa”.

Este projeto recebeu financiamento do programa de pesquisa
e inovação da União Europeia – Horizonte 2020 – ao abrigo do
acordo de subvenção N.º 689289

