Aveiro, 24 de Agosto de 2011

NOTA DE IMPRENSA
CE da Região de Aveiro

O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro realizou no
passado dia 19 de Agosto de 2011, no Município de Ílhavo (a bordo do Navio-Museu Santo
André, ancorado no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré), a sua reunião ordinária mensal,
destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:
1. Contratualização QREN / Pedido de Pagamento nº 100
O Conselho Executivo assinalou o facto de ter sido recebido pelos Serviços da CI
Região de Aveiro que gerem a Contratualização com o QREN/PORCentro, o Pedido de
Pagamento número 100, valor simbólico que dá nota da dinâmica em curso na execução a bom
ritmo dos Fundos Comunitários contratualizados no âmbito da CI Região de Aveiro, pelos seus
Municípios associados.
Foram atingidas as taxas de 64,3% de verba FEDER comprometida e de 31,8% de
verba FEDER executada face ao total de 60 milhões de euros, sendo que a taxa de execução da
dotação do primeiro triénio é agora de 53% (respeitante a 25 milhões de euros de investimento
já executado), reiterando-se assim a capacidade da CI Região de Aveiro de atingir as metas
necessárias para se vir a candidatar às verbas da bolsa de mérito do PORCentro.
2. Pendentes com o Governo e Reforma do Estado e do Poder Local
Nesta reunião do Conselho Executivo foi feito um ponto de situação sobre as reuniões
com o Governo no âmbito do “Relatório de Assuntos de Relevante Interesse para a Região de
Aveiro para análise do novo Governo – Julho de 2011” enviado ao Governo no final de Julho,
sendo que esse trabalho vai continuar até meados do mês de Setembro próximo.
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Cumprindo uma decisão do CE de Julho 2011, foi feito um intenso debate sobre a
Reforma do Estado e do Poder Local, como contributo para o enriquecimento das posições de
cada Município, e para a definição de posições da CI Região de Aveiro. De entre estas, foi
decidido defender o reforço das competências e dos meios das Comunidades Intermunicipais
de Portugal, aprofundando a escala intermunicipal à dimensão das NUTIII, estando a CI
Região de Aveiro disponível e interessada para participar em todos os processos de debate,
estudo e implementação de medidas legislativas e políticas que vão nesse sentido.
3. Apoio ao Sport Clube Beira-Mar
O Conselho Executivo da Região de Aveiro deliberou proceder a um apoio publicitário
ao Sport Clube Beira-Mar, no valor de 20.000 euros para a época desportiva 2011/2012, que
agora se iniciou.
Este é um contributo financeiro com grande importância institucional, que queremos
prestar ao Beira-Mar, que queremos cada vez mais como o Clube Desportivo de referência da
Região de Aveiro, no que respeita ao mais alto nível da competição nacional de futebol de
onze.
4. Marcação da Reunião de SET.2011 do CE da Região de Aveiro
A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro, vai realizar-se a 19 de
Setembro de 2011, às 09.30 horas, no Município de Oliveira do Bairro.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresento os nossos melhores cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CE da Região de Aveiro
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