
 

Rua do Carmo, n. 20 | 3800-127 Aveiro | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659  | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935 

 

Aveiro, 13 de maio de 2022 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

“Servir o Cidadão e potenciar as Autarquias é o objetivo 

atingido do Região de Aveiro Digital” 

Sessão de Encerramento do Projeto Região de Aveiro Digital 

Autarquias com melhores equipamentos e processos mais fluídos e eficazes 

prestam melhores serviços aos Cidadãos. Decisões mais fundamentadas tecnicamente, 

com maiores poupanças e ganhos de escala, potenciam Autarquias mais eficientes. 

Estas foram algumas das conclusões da sessão de encerramento do projeto Região 

de Aveiro Digital (RAD), realizada na manhã desta sexta-feira, 13 de maio, na Sede da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), em Aveiro. 

Tratou-se de um investimento da CIRA de cerca de três milhões de euros, num 

projeto que se iniciou em 2017 e permitiu colocar no terreno 22 projetos, melhorar todos 

os sites autárquicos, colocar em rede as 11 Bibliotecas Municipais permitindo o acesso a 

470 mil documentos por todos os utilizadores e proceder a uma reengenharia de 

processos, que permite ter serviços online coerentes em todos os Municípios, num enorme 

trabalho de equipa que envolveu mais de 300 Técnicos das Câmaras Municipais da 

Região.  

José Ribau Esteves, Presidente da CIRA mostrou-se “satisfeito com os resultados 

alcançados pelo projeto RAD”, sublinhando que “a primeira das metas foi atingida: Servir 

o Cidadão e potenciar as Autarquias”. 

No seu discurso, Ribau Esteves enfatizou que “o processo de modernização 

administrativa na Região de Aveiro não termina por aqui. Este foi o primeiro passo para 

que os Municípios e a CIRA possam agora avançar para uma segunda etapa deste 

processo que é contínuo. O mundo digital, os novos fenómenos da interação digital não 

param e nós na Região de Aveiro também não. Como em tantas outras áreas em que a 
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CIRA foi pioneira – e onde o ambiente é o seu exemplo máximo – também em matéria 

de digitalização e modernização administrativa estamos na linha da frente, realizando um 

trabalho em Equipa e alicerçado na vontade de servir bem os 400 mil Cidadãos da nossa 

Região”, concluiu. 

A sessão de encerramento do RAD contou igualmente com a presença da 

Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro (CCRDC)/Centro 2020, Isabel 

Damasceno que realçou que “este projeto é importante não por ser moda falar do digital, 

mas sim porque agiliza a administração pública, melhora a imagem junto dos Cidadãos e 

facilita a vida de todos. A forma como foi desenhado e montado é uma garantia de êxito, 

pois foi feito primeiro um diagnóstico e depois um bom trabalho em comum”. 

 

Os contributos do RAD para a vida dos Cidadãos 

O cadastro intermunicipal permitirá uma visão global dos equipamentos e redes 

disponíveis, disponibilizando aos gestores e equipas técnicas tomadas de decisão mais 

ajustadas ao terreno circundante e numa perspetiva global. O mesmo se passa com a 

central de compras criada para o conjunto de municípios da CIRA, possibilitando ganhos 

de escala e funcionalidades acrescidas para os concursos públicos. Uma visão 

completamente Intermunicipal beneficia agora os utilizadores das Bibliotecas Municipais 

da Região de Aveiro, pois em qualquer lugar da rede em que estejam, têm agora a 

possibilidade de saber onde está determinado livro e pedir a sua utilização, de forma 

simples. 

As Câmaras Municipais e os Cidadãos beneficiam agora de novas 

funcionalidades, portais municipais responsivos, aplicações inovadoras e melhoria na 

acessibilidade e no design, com novos serviços e vantagens. 

Toda a estrutura tecnológica das onze Câmaras Municipais que compõem a 

Região de Aveiro foi melhorada, permitindo uma mais rápida digitalização de processos 

antigos e capacitando as estruturas de atendimento, tornando os serviços mais eficazes 

para os Cidadãos. 
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Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 


