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Aveiro, 25 de Outubro de 2011 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

                  A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro realizou no passado dia 20 de Outubro 
de 2011 em Ovar a sua reunião mensal do Conselho Executivo, com uma ordem de trabalhos vasta, 
tomando decisões e fazendo pontos de situação sobre vários assuntos que actualmente dão substância à 
sua actividade, destacando-se alguns deles que nesta nota se referenciam. 
 
              O Polis da Ria de Aveiro continua a merecer toda a atenção e prioridade política, continuando 
as diligências junto da Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território no sentido 
de ser garantida a continuidade da execução de todos os projectos que integram este importante 
programa de valorização e qualificação da Ria de Aveiro. Com o objectivo de dar a conhecer melhor 
aos Cidadãos este programa, a exposição sobre os seus estudos e projectos está patente no Centro 
Cultural de Ílhavo até ao próximo dia 27 de Novembro. 
              
             No que respeita ao debate aberto pelo Governo sobre o “Documento Verde da Reforma da 
Administração Local” há duas importantes notícias para partilhar. 
 
             A CI Região de Aveiro e Universidade de Aveiro decidiram constituir uma equipa mista para 
elaborar um parecer conjunto sobre esse “Documento Verde”, aproveitando e valorizando todo o 
trabalho de cooperação institucional, de características únicas em Portugal, que têm vindo a desenvolver 
em prol do desenvolvimento regional e nacional. A primeira reunião de trabalho dessa equipa realizou-
se no dia 19OUT11 e foi fixado o objectivo de produzir o parecer conjunto até ao final do ano 2011.   
 
             O Governo decidiu escolher a CI Região de Aveiro (e a CIM Alto Minho) para realizar o 
“Estudo-Piloto” sobre os modelos de competências, financiamento, governação, gestão e transferências 
de recursos, tendo como base duas Comunidades Intermunicipais, aproveitando experiências concretas 
de associativismo municipal. Registamos o reconhecimento que esta decisão demonstra, da fortaleza 
institucional e política, e da valia da vida da CI Região de Aveiro (e das suas antecessoras AMRia e 
GAMA) pelas muitas e relevantes realizações no âmbito do associativismo municipal. Participaremos 
com todo o empenho neste trabalho que entendemos útil para o reforço do Poder Local em Portugal. 
   
             No que respeita ao Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro 
damos nota pública que nesta semana se iniciam os inquéritos aos Cidadãos e Entidades, elemento 
fundamental para a boa caracterização da realidade e básico para a definição de proposta deste Plano. 
Agradecemos desde já a participação de todos os que forem contactados. 
  
             A próxima reunião do CE da CI Região de Aveiro vai realizar-se no dia 21NOV11 em Vagos. 
             Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,  
              

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