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Aveiro, 25 de Julho de 2011 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 

Reunião do Conselho Executivo do dia 18 de Julho de 2011 

  

                  O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro realizou no 

passado dia 18 de Julho de 2011, na Murtosa, a sua reunião ordinária mensal, destacando-se das 
deliberações tomadas, as seguintes: 
 
 
1. Reunião do Conselho Consultivo da CI Região de Aveiro 
 
                 Realizou-se no passado dia 11 de Julho 2011 a primeira reunião do Conselho Consultivo da 

CI Região de Aveiro, com a presença da maioria dos seus membros, tendo sido apresentada e apreciada 
a actividade da Comunidade Intermunicipal e debatidas as situações mais importantes da vida da 
Região de Aveiro, que vão ser apresentadas ao novo Governo no âmbito de um trabalho executado pelo 
Conselho Executivo, e que foi terminado com decisões tomadas nesta sua reunião de 18 de Julho 2011. 
                Essas questões elencadas sob a forma de relatório, foram já enviadas ao novo Governo, 
reservando-se a sua apresentação pública para um momento oportuno e posterior ao seu tratamento 
junto do novo Governo.  
 

 
2. Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro 

 
              O Conselho Executivo da Região de Aveiro deliberou proceder à adjudicação do Plano 
Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro à empresa TIS.PT, pelo valor de 
333.900 euros (mais IVA) e um prazo de execução de doze meses, no seguimento do concurso público 
desenvolvido nos últimos meses. 

               Este é um trabalho da maior importância para a caracterização e planeamento da mobilidade 
da Região, que vai ser desenvolvido em estreita ligação aos onze Municípios associados e às entidades 
públicas e privadas que possam dar um contributo relevante para a sua elaboração, numa lógica de 
optimização das capacidades existentes, de melhoria dos serviços aos Cidadãos e de perspectivar as 
obras mais necessárias nesta área. 
              Os trabalhos de execução deste Plano Intermunicipal serão iniciados em Setembro 2011. 
 

 
3. Revisão do POOC Ovar-Marinha Grande 

 
              Estando finalmente em curso o processo de revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Ovar-Marinha Grande, o Conselho Executivo da Região de Aveiro reiterou o seu empenhamento neste 
importante trabalho, referenciando a sua posição base na articulação entre os cinco Municípios 
directamente envolvidos, e nas questões prioritárias ligadas à erosão costeira, à redefinição de 
competências na gestão das praias justapondo responsabilidades e despesas às receitas, à agilização de 

procedimentos de licenciamento e de gestão dos planos de praia, entre outros aspectos. 
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4. Marcação da Reunião de Ago.2011 do CE da Região de Aveiro 

 
              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 19 de Agosto 
de 2011, às 09.30 horas, no Município de Ílhavo, mais especificamente a bordo do Navio-Museu Santo 
André, ancorado no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré. 
 
  
   

                    Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,  
                    José Ribau Esteves, eng.  

                    Presidente do CE/Região de Aveiro. 

 

 
 


