Aveiro, 17 de agosto de 2012

NOTA DE IMPRENSA
Conselho Executivo da Região de Aveiro de 16AGO12
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI
Região de Aveiro) realizou, quinta-feira dia 16 de agosto de 2012, em Ílhavo, a sua
reunião ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:

1. “Porto de Aveiro / Futuro 2012”
O Conselho Executivo da Região de Aveiro tomou conhecimento das linhas
gerais da proposta de reforma do funcionamento e gestão dos Portos Nacionais
apresentada pelo Governo de Portugal em reunião mantida com o Presidente da CI
Região de Aveiro e da Comunidade Portuária de Aveiro, no passado dia 31 de julho, e
em conferência de imprensa, no dia 7 de agosto, registando com agrado algumas das
medidas apresentadas, como são exemplo a alteração dos modelos das concessões e das
taxas portuárias, a nova Lei do Trabalho Portuário, a aposta na otimização das estruturas
existentes (com referência explícita para a aposta nas capacidades e disponibilidades de
terrenos do Porto de Aveiro, com a sua ligação ferroviária a Salamanca) e a opção do
Governo em assumir a sua função de acionista dos Portos liderando de facto a sua
gestão (atitude nova do atual Governo que se saúda). A aposta é no aumento da
competitividade dos Portos Portugueses e na rentabilização das suas capacidades.
A perspetiva da manutenção da estrutura atual das administrações portuárias foi
também assumida, não sendo para o Governo uma prioridade nem um assunto fechado.
Neste contexto, a CI Região de Aveiro reitera a sua posição de defesa de um modelo de
administrações portuárias idêntico ao atual, com uma base regional, mantendo-se a
autonomia da gestão do Porto de Aveiro feita com integração na gestão do Porto da
Figueira da Foz.
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Constatamos (e saudamos) que as posições assumidas pelo Governo são
próximas das assumidas no Parecer Conjunto denominado “Porto de Aveiro / Futuro
2012”, elaborado e subscrito pela CI Região de Aveiro, com a Comunidade Portuária de
Aveiro, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a Universidade de Aveiro.

2. Grupo de Acção Costeira da Região de Aveiro
Open Days: FARNET workshop
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro tomou conhecimento do convite
dirigido pela FARNET – Fisheries Área Network (Rede Europeia dos Grupos de Ação
Costeira) ao Presidente da Região de Aveiro, no sentido participar como orador no
“Open Days: FARNET workshop”, a ter lugar no próximo mês de outubro, em
Bruxelas, promovido pela Comissão Europeia (tendo o Presidente da CI Região de
Aveiro confirmado já a sua presença).
Neste importante momento a CI Região de Aveiro terá a oportunidade de expor
e apresentar o seu modelo de gestão do Grupo de Ação Costeira, bem como a
importância que este representa para a Comunidade Local, em particular para as
Comunidades Piscatórias, assim como para a promoção e o desenvolvimento local e
regional.
Promovido anualmente pela Comissão Europeia, o evento “Open Days”
representa um importante momento para as Cidades e as Regiões mostrarem a sua
capacidade de implementar a política de coesão da União Europeia, promovendo o
crescimento e dinamizando a economia, reforçando a importância da governança a nível
local e regional.
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3. Cartografia Topográfica Oficial – escala 1: 10.000
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou adjudicar a prestação
de serviços para a “Atualização de Cartografia Numérica Vectorial e Produção de
Ortofotomapas à Escala 1:10.000 da Região de Aveiro” à empresa Socarto – Sociedade
de Levantamentos Topo Cartográficos Lda., pelo valor de 192.000 € + IVA.
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 atualização, procedendo-se à sua
atualização periódica numa perspetiva integrada de partilha de informação visando a
redução de custos a nível individual de cada Município.

4. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião ordinária de
Setembro 2012 no dia 17, segunda-feira, em Oliveira do Bairro.
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
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