
• Gestão eficiente de informação e foco em resultados 
• Otimização dos trabalhos e resposta aos objetivos definidos, assente em cinco 

fases que se organizam, do ponto de vista temporal e de conteúdos, de forma 
coerente e consequente

• Trabalho de proximidade, com interações in loco para aprofundamento do 
conhecimento sobre o território

• Aposta em modelos participativos e mobilizadores  
• Pesquisa e análise de boas práticas nacionais e internacionais

Acompanhe e participe no desenvolvimento do Programa Estratégico 
Intermunicipal da Região de Aveiro.

Apoio técnico:

Saiba mais em www.regiaodeaveiro.pt

Aspetos chave no desenvolvimento do Programa 
Estratégico Intermunicipal:

Em resposta aos desafios de desenvolvimento da próxima década e dando 
continuidade ao trabalho em rede, a Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro está a desenvolver o seu Programa Estratégico Intermunicipal, um 
instrumento multidisciplinar de base territorial focado nos domínios estratégicos 
no horizonte 2030.

www.regiaodeaveiro.pt

Programa Estratégico Intermunicipal da 
Região de Aveiro | UNIR@RegiãoDEaveiro



No âmbito do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e tendo presentes os 
complexos desafios de contexto, foram definidos desafios de desenvolvimento à 
escala europeia e também à escala nacional. À escala nacional, a Estratégia para 
a próxima década organiza-se em quatro Agendas Temáticas com diferentes 
Domínios Estratégicos traduzindo-se na estrutura da Estratégia Portugal 2030 e 
do quadro de programação 2021-2027. 

Em alinhamento com as agendas macro, a Região de Aveiro projeta-se no 
horizonte 2030 com uma visão abrangente focada na criação de equilíbrios e 
complementaridades entre as dimensões da sustentabilidade ambiental, da 
inclusão, inovação, qualificação e competitividade. 

Desafios 2030

Programa Estratégico Intermunicipal da Região de Aveiro, que integra a 
Estratégia Regional e a Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas, constitui-se como pilar para uma abordagem integrada de base 
territorial e estratégica para contratualização de fundos comunitários 2021-2027 e 
para apoio à decisão intermunicipal e municipal.

Programa Estratégico Intermunicipal 

O Programa Estratégico Intermunicipal assume os seguintes objetivos gerais:

O projeto será desenvolvido ao longo de doze meses, num trabalho de 
proximidade entre a CIRA, os municípios e a equipa externa responsável, 
organizando-se em cinco fases:

Com início em julho de 2021, perspetiva-se a conclusão até final do primeiro semestre de 
2022. O UNIR@RegiãodeAveiro identificará as agendas temáticas, as opções e prioridades 
estratégicas e o quadro operacional em que se integrarão orientações e diretrizes de 
atuação em termos temáticos e territoriais, nomeadamente com a identificação de 
projetos intermunicipais estratégicos.

• Definir grandes opções estratégicas de organização do território e do investimento 
público, prioridades e a respetiva programação, em articulação com as estratégias 
definidas nos programas de âmbito nacional e regional, atentas às especificidades 
e aos recursos diferenciadores da Região de Aveiro.

• Definir diretrizes e orientações para os planos territoriais de âmbito intermunicipal 
e municipal.

• Definir orientações para as redes de infraestruturas, equipamentos e serviços.
• Definir padrões mínimos e objetivos a atingir em matéria de qualidade ambiental, 

de conservação da natureza e de valorização paisagística.

Objetivos

Metodologia

FASE 1

Planeamento 
detalhado do 

projeto

FASE 2

Criação e dinamização de 
Grupo Estratégico “Região 
de Aveiro - Horizonte 2030”

FASE 4

Desenvolvimento de versão 
preliminar do Programa 

Estratégico Intermunicipal

FASE 3

Caracterização e diagnóstico - 
Análise do potencial de 

desenvolvimento e identificação 
de vulnerabilidades atuais

FASE 5

Desenvolvimento do 
Programa Estratégico 

Intermunicipal

Pessoas primeiro: 
um melhor equilíbrio 
demográfico, maior 

inclusão, menos 
desigualdade

Sustentabilidade 
demográfica

Promoção da inclusão 
e luta contra a 
exclusão

Resiliência do sistema 
de saúde

Garantia de habitação 
condigna e acessível

Combate às 
desigualdades e à 
discriminação

Promoção da 
sociedade do 
conhecimento

Digitalização e 
inovação empresarial

Qualificação dos 
recursos humanos

Qualificação das 
instituições

Descarbonizar a 
sociedade e promover 
a transição energética

Tornar a economia 
circular

Reduzir os riscos e 
valorizar os ativos 
ambientais

Agricultura e florestas 
sustentáveis

Competitividade das 
redes urbanas

Competitividade e 
coesão na baixa 
densidade

Projeção da faixa 
atlântica

Inserção territorial no 
mercado ibérico

Digitalização, 
inovação e 

qualificações como 
motores do 

desenvolvimento

Transição climática 
e sustentabilidade 

dos recursos

Um país competitivo 
externamente e coeso 

internamente


