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Aveiro, 17 de Abril de 2011 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
 
 Realizou-se na passada Sexta-feira, 15 de Abril de 2011, uma Reunião Ordinária 

da Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro, destacando-se da ordem de 

trabalhos a apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência 2010 e a alteração ao 

Mapa de Pessoal da CI Região de Aveiro. 

 
 O ano de 2010 constituiu-se para a Região de Aveiro como um período cheio de 

actividades, com uma forte dinâmica de trabalho, motivada pelo empenho e dedicação 

dos seus onze Municípios associados, destacando-se a conquista e o aproveitamento de 

novas fontes de financiamento para os projectos, nomeadamente Fundos Comunitários 

do QREN, matéria na qual a Região de Aveiro marcou bem uma posição de liderança. 

 
 Alguns dossiers como a negociação e activação da AdRA/Águas da Região de 

Aveiro (cuja operação se iniciou em 1 de Maio de 2010), a co-gestão do Programa Polis 

da Ria de Aveiro e a criação e activação da sociedade anónima “Parque de Ciência e 

Inovação”, destacaram-se pela sua complexidade, dimensão e abrangência, tendo sido 

2010 um ano decisivo para a implementação no terreno de todo o trabalho previamente 

preparado e desenvolvido. 

 
 A dimensão da realização financeira da Comunidade Intermunicipal, ao nível 

das Grandes Opções do Plano 2010 foi de 2.002.953,80 euros, tendo o Orçamento uma 

dimensão de 2.246.146,84 euros. 

 
 A avaliação feita pelos Membros da Assembleia Intermunicipal foi globalmente 

positiva, com diversas manifestações de agrado pelo trabalho desenvolvido, dinâmicas 

instaladas e abertura das questões da gestão territorial à comunidade universitária, 

empresarial e civil. O Relatório e Conta de Gerência 2010 foi aprovado por 

unanimidade.  
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 No que respeita à alteração do Mapa do Pessoal, também aprovada por 

unanimidade, esta assume elevada importância para a vida da Região de Aveiro, pois 

permitirá a activação da equipa técnica necessária para a implementação e gestão do 

Projecto RUCI – Comunidade Interurbana de Aveiro, estando prevista a contratação por 

concurso público de quatro técnicos superiores, de diferentes áreas profissionais e 

académicas, de acordo com as necessidades próprias de cada domínio de actuação do 

Projecto RUCI. 

 
 Nesta sessão foi também apreciada a realização do Congresso da Região de 

Aveiro 2011, cuja oportunidade, sucesso e consequências foram amplamente elogiadas 

e reconhecidas por vários Membros da Assembleia Intermunicipal, tendo sido 

manifestada a importância e a necessidade de momentos como o vivido no Congresso, 

em que os agentes económicos, políticos, académicos e da sociedade civil se reúnem 

para apresentar o trabalho desenvolvido e em desenvolvimento na nossa Região de 

Aveiro, e para usarem um espaço relevante de diálogo público e presencial. 

 
 Decorrido nos passados dias 24 e 25 de Fevereiro, o Congresso da Região de 

Aveiro 2011, foi dirigido a entidades públicas e privadas e aberto ao público, 

constituindo-se num importante momento de apresentação, debate, reflexão, divulgação 

e dinamização dos potenciais geradores de futuro desta nossa Região, assim como do 

trabalho de parceria em curso à escala regional, nacional e europeia em prol de mais e 

melhor desenvolvimento, rentabilizando a oportunidade dos Fundos Comunitários do 

QREN e dando uma primeira perspectiva sobre a “Estratégia 2020” em elaboração na 

União Europeia. Foi reiterada a determinação do Conselho Executivo da CI Região de 

Aveiro de realizar outro Congresso da Região de Aveiro no início de 2013. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
 

José Ribau Esteves, eng. 
Presidente do CE da Região de Aveiro 


