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Aveiro, 22 de julho de 2022 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

I – PIMTRA em Consulta Pública até ao final de julho 

Depois da apresentação pública da atualização do Plano Intermunicipal de Transportes 

da Região de Aveiro (PIMTRA), sob o desígnio: “A aposta na mobilidade ativa”, que aconteceu 

no dia 12 de julho, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) avança com o 

período de auscultação pública até dia 31 de julho. 

Após a avaliação dos contributos, o PIMTRA será aprovado no Conselho 

Intermunicipal da CIRA previsto para setembro, a que se seguirá em ato consequente e 

imediato, a sua ativação. 

Na sessão de apresentação, que teve lugar no Salão Nobre da CIRA, o seu Presidente, 

José Ribau Esteves destacou que “este é um plano de ação para implementar (...) sendo que a 

sua construção contou, para além dos 11 Municípios da Região de Aveiro, com a participação 

alargada de Entidades e Instituições, Públicas e Privadas, como Universidade de Aveiro, 

Operadores de Transportes Públicos, Estabelecimentos de Ensino, Sector Industrial da Bicicleta, 

Associações Comerciais e de Ciclistas, entre outros”. 

 

Sessão de Assinatura do Protocolo de Cooperação 

II – CR Inove – Catalisador Regional de Inovação 

O Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) 

recebe na próxima segunda-feira, dia 25 de julho, pelas 11h30, , a sessão de assinatura do 

Protocolo de Cooperação para Constituição da parceria do CR Inove – Catalisador 

Regional de Inovação da Região Centro entre a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e a CIRA. A cerimónia contará com a 

presença do Presidente da Região de Aveiro, Ribau Esteves e da Presidente da CCDRC, 

Isabel Damasceno. 
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Trata-se do lançamento de um Catalisador Regional de Inovação, que tem como 

objetivo potenciar os recursos e competências existentes no domínio da Inovação nas 

várias sub-regiões da região Centro e melhorar a interação dos produtores de 

conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores (empresas, entidades da 

administração pública e do terceiro setor). 

Na Região de Aveiro, foram mobilizadas, para esta fase, a CIRA, a Universidade 

de Aveiro, a AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, o PCI – 

Parque de Ciência e Inovação SA, a TICE.PT - Associação para o Polo das Tecnologias 

de Informação, Comunicação e Electrónica, a ABIMOTA - Associação Nacional das 

Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, e a Associação Plataforma para 

a Construção Sustentável. 

O CR Inove – Catalisador Regional de Inovação do Centro irá promover um 

processo estruturado de cooperação entre as Comunidades Intermunicipais, as Entidades 

do Sistema Regional de Inovação e as Associações Empresariais. Para tal serão feitas 

parcerias com as oito sub-regiões da Região Centro, através de Protocolos de Cooperação. 

É assumido pelos parceiros o compromisso de desenvolver, de forma concertada 

e participada, iniciativas conjuntas em temáticas relevantes para o processo de promoção 

da inovação, a sistematização e atualização de informação e competências das entidades 

do Sistema Regional de Inovação pertencentes à Região de Aveiro, a criação de 

mecanismos de partilha e divulgação de informação, a promoção do desenvolvimento de 

conteúdos, instrumentos e metodologias de capacitação de atores e de transferibilidade 

do conhecimento e de tecnologias. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 


