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Aveiro, 18 de abril de 2012 

 
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

 
I – Conselho Executivo da Região de Aveiro 

 
 

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

de Aveiro) realizou na segunda-feira dia 16 de abril de 2012, em Aveiro, a sua reunião ordinária 

mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes: 

 

 

1. Índice Global de Desenvolvimento Regional  
 

O Conselho Executivo (CE) da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – 

Baixo Vouga tomou conhecimento dos resultados recentemente divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) relativos ao Índice Global de Desenvolvimento Regional para 

2009, nos quais a NUT III do Baixo Vouga ficou posicionada em 3.º lugar, com valores do 

referido índice situados acima da média nacional. 

O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional resulta de um estudo estatístico, com 

periodicidade anual, baseado numa matriz de 65 indicadores distribuídos por três componentes: 

Competitividade, Coesão e Qualidade Ambiental. Os dados relativos a 2009 revelam que, das 

30 sub-regiões NUTS III, apenas quatro superaram o nível médio do País: Grande Lisboa, 

Cávado, Entre Douro e Vouga e Baixo Vouga.  

O CE da CI Região de Aveiro congratula-se pelos resultados atingidos, considerando-os 

demonstradores e consequência das apostas de implementação de políticas de desenvolvimento 

e crescimento regional integrado, atribuindo aos Cidadãos e às Empresas o papel central nesse 

processo, potenciando as sinergias do longo trabalho de cooperação institucional com os 

principais agentes da Economia, do Conhecimento e da Industria, assim como com os poderes 

públicos, Local e Central.  
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2. Polis da Ria de Aveiro  
 O CE da CI Região de Aveiro fez a análise do ponto de situação do Programa Polis da 

Ria de Aveiro. Passados cerca de 9 meses após o envio ao Governo de Portugal do Relatório de 

Assuntos importantes para a Região de Aveiro, verifica-se a completa ausência de tomada de 

decisões por parte do Governo, o que se traduz numa arrastada indefinição no que respeita à 

possibilidade de serem iniciados novos projetos, concursos e empreitadas. A Polis da Ria de 

Aveiro tem atualmente 22 milhões de euros de projetos de obras, prontos para serem lançados 

os respetivos concursos públicos para sua execução. 

 A CI Região de Aveiro assume de forma absolutamente clara a necessidade de execução 

do Programa Polis da Ria de Aveiro, cuidando ativamente da implementação de uma gestão 

local integrada, autónoma e sustentável da Ria de Aveiro. 

 

Exposição de Estudos e Projetos Polis Litoral Ria de Aveiro 

 Com o objetivo de divulgar e informar a população dos Municípios sobre as diferentes 

soluções encontradas, no âmbito do desenvolvimento dos estudos e projetos, executados e em 

execução, o Polis Litoral Ria de Aveiro preparou uma exposição de Estudos e Projetos 

itinerante, tendo já estado presente nos Municípios de Águeda, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Oliveira do Bairro e Sever do Vouga (onde permanece até 20 de abril).  

Recorde-se que esta iniciativa decorre da realização, em junho último, da primeira 

sessão pública de apresentação e exposição dos Estudos e Projetos Polis Litoral Ria de Aveiro, 

que teve lugar no Parque de Exposições de Aveiro, no Dia Mundial do Ambiente, e da decisão 

da realização da itinerância desta exibição, pelos Municípios que integram a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro e nos quais haverá intervenções Polis Litoral.  

A Exposição seguirá para o Município da Murtosa, onde estará de 23 de abril a 5 de 

maio. 

 

 

3. Academia de verão da Universidade de Aveiro 2012 
 

 O CE da CI Região de Aveiro deliberou proceder ao pagamento das propinas de 22 

Alunos do Ensino Secundário (dois por cada um dos seus onze Municípios associados), 

propiciando a sua participação na Academia de verão da Universidade de Aveiro neste ano de 

2012. 
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Pretende-se com esta iniciativa reforçar o trabalho de cooperação institucional com a 

UA, estimulando a aprendizagem dos mais Jovens, através de atividades experimentais, 

laboratoriais e saídas de campo, assim como promovendo a cultura de dimensão intermunicipal 

da Região de Aveiro. 

            Em breve serão lançados os procedimentos de seleção destes 22 Jovens. 

 

 

4. PAPERA 2012 
 

 O CE da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o relatório de avaliação e 

hierarquização das candidaturas apresentadas ao Programa de Apoio a Projetos e Eventos da 

Região de Aveiro – PAPERA 2012. 

Na edição deste ano foram submetidas 110 candidaturas, com um investimento total de 

1.836.368,12 € e um apoio total solicitado de 368.023,06 €, demonstrando a dinâmica deste 

Programa determinada pela capacidade de realizar das Associações da Região de Aveiro. 

Com um orçamento global de 30.000,00 euros o PAPERA 2012 teve como principal 

objetivo a estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem fins 

lucrativos dos onze Municípios da Região de Aveiro, contribuindo para a realização de ações 

que promovam o seu fortalecimento e para a valorização das suas Associações, traduzindo o 

dinamismo e a atividade de um Povo, cujo trabalho deve ser valorizado e divulgado, permitindo 

dar a conhecer a sua vida e obra de relevante interesse público. 

Os Acordos de Financiamento serão assinados no próximo dia 02 de maio de 2012, em 

ato público na Sede da CI Região de Aveiro, dia em que será divulgada a lista de projetos e de 

Associações contempladas com os apoios do PAPERA 2012. 
 
 

5. Próxima reunião do CE da Região de Aveiro 
 
              A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 18 de 

maio de 2012, pelas 09.30 horas, no Município de Estarreja. 
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II – Conselho Consultivo da Região de Aveiro 
 
 

Realizou-se no dia 16 de abril, a segunda reunião do Conselho Consultivo da CI Região 

de Aveiro, com a presença da maioria dos seus membros, tendo sido apresentada e apreciada a 

atividade da Comunidade Intermunicipal, em particular a Prestação de Contas 2011 e as 

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2012, e debatidas as situações mais 

importantes da vida da Região de Aveiro, cuja apresentação foi feita ao Governo no passado 

mês de julho de 2011, através do envio de um Relatório de Assuntos Importantes para a Região 

de Aveiro.  

 

III – Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro 
 

 Realizou-se no dia 16 de abril, a reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da 

Região de Aveiro.  

             Além da apreciação da atividade desta Associação de Municípios, na qual foi 

manifestado claro apoio às posições tomadas pelo Conselho Executivo nas matérias mais 

importantes e delicadas (AdRA, Polis da Ria de Aveiro, reforma do Mapa Judiciário, gestão do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, entre outras), foi aprovada a Conta de Gerência 2011 e a 1ª 

Revisão ao Plano de Orçamento 2012 da CI Região de Aveiro. 

        

 

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da 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/�

