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Aveiro, 22 de fevereiro de 2012 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

 
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região 

de Aveiro) realizou na passada sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2012, em Albergaria-a-Velha, 

a sua reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes: 

 

1. Novo Mapa Judiciário – tomada de posição 
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro fez um debate sobre a proposta do 

Governo do novo mapa judiciário, decidindo tomar uma posição pública com base nos seguintes 

pressupostos de base: 

a) Tendo a Sub-Região do Baixo Vouga em funcionamento uma Comarca-Piloto, 

entendemos óbvia a necessidade de se apresentar um relatório de avaliação do seu 

funcionamento, dos aspetos positivos e negativos que patenteou, na ótica dos 

profissionais da Justiça e dos Cidadãos. Não faz sentido estarmos a iniciar uma 

reforma quando a reforma em curso não foi alvo de uma avaliação; 

b) A opção pela dimensão distrital das novas Comarcas é um absurdo quando 

enquadrada na sensata opção do atual Governo em acabar com o patamar distrital da 

administração central, com a não nomeação dos Governadores Civis. Estando o 

Governo e os Municípios a estruturar a organizar da administração com base nas 

NUT’s II e III, esta desconformidade da Justiça vem criar novas entropias na 

relação institucional e na facilitação da relação dos Cidadãos com a Justiça; 

c) Defendemos a manutenção do Tribunal em Sever do Vouga, numa lógica de 

rentabilização das condições físicas existentes, de manutenção de uma relação de 

proximidade da Justiça para com os Cidadãos, e tendo em conta a não existência de 

soluções de mobilidade por transportes públicos. A mobilidade dos profissionais da 

Justiça na razão das necessidades é a proposta que apresentamos em alternativa; 

d) Existem outros aspetos de pormenor que a CI Região e Aveiro e cada um dos seus 

Municípios associados está a cuidar, sendo que no desenvolver deste processo 

procuraremos reunir com a Sra. Ministra da Justiça para debater esta proposta de 

reforma agora apresentada. 
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2. Projeto Europeu “Aqua-add” 
 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro ratificou a participação da Comunidade 

Intermunicipal no projeto europeu “Aqua-add”, liderado pelo Município Holandês de 

Eindhoven, que integra na parceria de um total de onze entidades de oito países da União 

Europeia, incluindo o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de 

Aveiro. Esta participação da CI Região de Aveiro surge a convite da ARHCentro e por 

substituição da sua posição neste processo. 

Este projeto europeu que assume um investimento total de 1,9 milhões de euros, é co-     

-financiado pelo programa INTERREG IVC a 80% e decorre até 2014, visa estudar estratégias e 

instrumentos de gestão para uma melhor integração da gestão da água no planeamento e 

desenvolvimento do território, partilhando experiências e aproveitando o valor acrescentado que 

este elemento da natureza pode trazer à gestão do território, utilizando a Ria de Aveiro como um 

dos seus casos de estudo. 

  

 
3. Ações de promoção turística – participação na BTL 2012 

A CI Região de Aveiro vai participar na edição 2012 da BTL integrada no stand da 

Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, promovendo o território do Pólo de 

Marca Turística Ria de Aveiro, numa aposta em promover as potencialidades turísticas da 

Região de Aveiro e da Região Centro e em rentabilizar as parcerias institucionais capazes de dar 

contributo para dinamizar as economias locais e regionais, com especial incidência na área do 

turismo. 

  
 

4. RUCI – Comunidade Interurbana de Aveiro 
 

 O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro tomou conhecimento da finalização do 

processo de contratação pública dos quatro técnicos superiores que compõem a Equipa Técnica 

gestora do projecto RUCI – Comunidade Interurbana de Aveiro. 

 Com um investimento total de cerca de 9 milhões de euros, o Programa Estratégico da 

candidatura apresentada às Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação, visa construir, 

consolidar e/ou activar dinâmicas colectivas de desenvolvimento urbano da rede de cidades e  
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principais aglomerados populacionais da região de Aveiro, a qual se designou de Comunidade 

Interurbana de Aveiro, apostando num modelo de inovação focado em novas áreas de procura 

emergente – economia sustentável, economia criativa e cuidados de saúde e bem-estar – 

sustentado na promoção do empreendedorismo e de uma comunidade bem informada.  

No sentido de apoiar a gestão do processo, foi constituída uma Unidade Operacional de 

apoio técnico, particularmente vocacionada para auxiliar os promotores de projectos na 

construção, gestão e implementação dos projectos, bem como para a dinamização da rede de 

parceiros da Comunidade Interurbana de Aveiro. 

 A referida Unidade Operacional entrará em funcionamento no próximo dia 1 de março, 

ficando instalada na Sede da CI Região de Aveiro. 

 
 
 
5. Cartografia Topográfica Oficial – escala 1: 10.000 
 

Considerando que a cartografia à escala 1:10.000 existente na CI Região de Aveiro 

possui já um elevado grau de desatualização e desajustamento com a realidade, o Conselho 

Executivo da CI Região de Aveiro deliberou avançar com o processo de contratação pública 

para a aquisição da prestação de serviços para atualização da cartografia topográfica (escala 

1:10.000). 

 Com esta medida a CI Região de Aveiro passará a dispor de informação cartográfica 

atualizada, dispondo da informação em formato SIG (Sistema de Informação Geográfica), 

facilitando a análise, gestão e representação espacial dos elementos existentes no território 

geográfico da Região de Aveiro.  

A CI Região de Aveiro implementará um “Observatório da Mudança” com o objetivo 

de detetar temas e áreas que necessitem de atualizações, procedendo-se à sua atualização 

periódica numa perspetiva integrada de partilha de informação visando a redução de custos a 

nível individual de cada Município. 
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6. Próxima reunião do CE da Região de Aveiro 
 

              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 19 de 

Março de 2012, pelas 09.30 horas, no Município de Sever do Vouga. 

 

 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a actividade desenvolvida pela 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

 
Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos,  
 

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

http://www.regiaodeaveiro.pt/�

