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Acta	n.º	13/2021	
 

SECRETARIADO	EXECUTIVO	INTERMUNICIPAL	
 

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 95, nº 1, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no dia 

quinze  de  julho  de  2021,  pelas  dezassete  horas,  em  reunião  ordinária  no  edifício  sede  da  Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, esteve presente José Eduardo Alves Valente de Matos, Primeiro Secretário 

Executivo  Intermunicipal  da  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro,  enquanto  único  membro  do 

Secretariado Executivo Intermunicipal, secretariado por Olga Maria Mendonça da Silva Cravo, técnica superior 

da Comunidade Intermunicipal. 

Iniciada a reunião, foram tratados os seguintes assuntos: 

1. GTI	‐	Reunião	de	arranque	do	Programa	Estratégico	da	Região	de	Aveiro	

No  âmbito  do  desenvolvimento  dos  trabalhos  relativos  à  elaboração  do  Programa  Estratégico  da  Região  de 

Aveiro, cuja apresentação pública ocorreu no âmbito do Congresso da Região de Aveiro 2021, de acordo com a 

metodologia contratualizada, decidido convocar o Grupo de Trabalho  Intermunicipal (GTI), para uma reunião 

técnica, a realizar no dia 13 de julho, pelas 15h30, em formato online. 

Tendo em vista o bom desenvolvimento do arranque dos trabalhos, decidido igualmente apelar à comparência 

dos interlocutores municipais designados pelo Conselho Intermunicipal. 

A reunião terá a seguinte ordem de trabalhos: 

i. Apresentação da equipa de projeto; 

ii. Apresentação da metodologia e cronograma; 

iii. Informação  necessária  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  (para  preparação  preliminar  deste 

ponto  segue  em  anexo  uma  ficha  que  solicitamos  possa  ser  verificada  e  preenchida  por  cada 

Município); 

iv. Esclarecimentos e próximos passos. 

2. Newsletter	Rede	de	Bibliotecas	Municipais	(julho	>	setembro	2021)	

Decidido  promover  a  divulgação  da  19.ª Newsletter  da  Rede  de  Bibliotecas Municipais  da  Região  de  Aveiro 

[julho‐setembro 2021], 3.ª edição de 2021, para as bibliotecárias da Região de Aveiro, agradecendo a melhor 

divulgação,  à  semelhança  das  edições  anteriores,  desta  ferramenta  intermunicipal  agregadora  das  várias 

iniciativas  que  vão  ocorrendo no  nosso  território,  sublinhando  a  concertação  e  a  dinâmica da  rede  de  onze 

bibliotecas municipais.  
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3. Atualização	do	PIMTRA	‐	A	aposta	na	mobilidade	ativa		

Na  sequência  da  divulgação  prévia  efetuada,  decidido  enviar  a  todos  os  participantes  o  link  de  acesso  ao 

workshop – “Modos Ativos na Região de Aveiro: Workshop de Definição da Estratégia”, que decorrerá no dia 8 

de julho, entre as 14h30 e as 17h00, na plataforma de vídeo conferência zoom.  

4. Conferência	Anual	PNL	2027	–	Depoimento	em	vídeo	

No âmbito da organização da Conferência Anual do PNL2027, decidido aceder ao convite da Comissária do PNL 

e  colaborar  com  um  depoimento  em  vídeo,  testemunhando  o  contributo  e  a  relevância  da  Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro para o desenvolvimento de uma política pública de leitura em Portugal.  

5. Aquisições	e	Despesas	Autorizadas	
 

 Foi decidido promover as seguintes aquisições e pagamentos: 

Aquisições Bens e Serviços 

‐ Divulgação RAW 2021 – Cartazes e Lyers.

‐ Página de Publicidade RAW 2021 – Diário de Aveiro.

‐ Página de Publicidade RAW 2021 – Jornal da Bairrada.
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‐ Reportagem fotográfica RAW 2021.

‐ Animação de rua RAW 2021. 

‐ 4 Pneus com calibragem e alinhamento – Opel Insignia.

‐ Alojamento web para plataforma intermunicipal de cadastro multifinalitário. 

‐ Spots noticiosos – Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Notícias de Aveiro. 

‐ Spots noticiosos – Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Terra Nova. 

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Jornal Beira Vouga.

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Jornal Praça Pública.

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Jornal Soberania do Povo. 

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Leme Comunicação.

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – Palavras Lidas.

‐ Divulgação do Congresso da Região de Aveiro 2021 – EDIESTA – Editorial Estarrejense. 

‐ Formação “A Revisão do CCP de 2021 e as Medidas Especiais de Contratação Pública”. 

 
 

Pagamentos  Montante (c/ IVA) 

‐ Auto Viação Aveirense, SA. (Transdev) 94.249,46 €

‐ Associação Náutica da Torreira  18.650,00 €

‐ Caima – Transportes, S.A. (Transdev) 33.150,03 €

‐ Forminho – Consultoria de Gestão e Formação, Lda. 6.195,07 €

‐ Skillmind – Consultoria e Sistemas de Informação, S.A. 7.330,28 €

‐ Resumo Próprio – Comunicação Unipessoal, Lda. (Jornal de Albergaria) 553,50 €

‐ EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. 498,83 €

‐ RIS 2048 – Sistemas Informáticos e Comunicações, S.A. 581,54 €

‐ Via Verde  66,60 €

‐ Francisco Soares Pinheiro & C.ª, Lda. (Stand Justino) 123,00 €

‐ MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. 261,49 €

‐ CTT – Correios de Portugal, S.A.  143,03 €

‐ António Jorge Serra Ferreira  615,00 €

‐ Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e Manutenção, Lda. 553,50 €

‐CARJAP‐ Gestão e Manutenção Auto, Lda. 183,02 €

‐ Ecogestus  33.148,50 €

 

Não havendo mais nada a tratar, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal encerrou a reunião, tendo‐se 

lavrado a presente ata que redigi e subscrevo ___________________________________________ e, depois de 

assinada,  será  publicada  no  sítio  da  Internet  da  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro,  dando‐se 

cumprimento ao disposto no ponto 4 do artigo 95.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

O Secretário Executivo, 

____________________________________________ 
José Eduardo de Matos 
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