Aveiro, 20 de novembro 2012

NOTA DE IMPRENSA

O Conselho Executivo da Região de Aveiro deliberou proceder a um apoio publicitário ao
Sport Clube Beira-Mar, no valor de 18.000 euros, para a época desportiva 2012/2013, tendo o respetivo
Protocolo sido assinado entre as duas entidades e estando em pleno vigor.
Este é um contributo financeiro com grande importância institucional que prestamos ao BeiraMar, 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, utilizando também o seu
universo de contactos para promover a Região de Aveiro.
No Protocolo deste ano é assumida uma nova vertente, com a possibilidade do Beira-Mar
disponibilizar à CI Região de Aveiro 150 bilhetes de bancada por jogo para que a CI Região de Aveiro
(sempre que o solicite) os utilize junto de Escolas e Instituições de Solidariedade Social.
PAPERA
No âmbito das apostas políticas assumidas pela CI Região de Aveiro, de apoio às Associações
existentes na sua área geográfica, presentes nas suas Grandes Opções do Plano e Orçamentos, a CI
Região de Aveiro disponibilizou a todas as Associações da nossa Região neste ano de 2012, e pelo
terceiro ano consecutivo, o Programa PAPERA (Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de
Aveiro). A iniciativa tem como principal objetivo apoiar projetos que se encontram diretamente
relacionados com a atividade da Região de Aveiro nas áreas da Cidadania, do Desporto, do Ambiente,
da Gastronomia, da História, da Cultura e da Cultura do Mar. Neste terceiro ano consecutivo do
Programa PAPERA, a CI Região de Aveiro soma já um investimento total de 90.000 euros. No final do
primeiro trimestre de 2013, será lançado o PAPERA 2013.
Além do referido, considerando as excecionais condições geográficas que a Região de Aveiro
possui e atendendo ao importante papel que a bicicleta desempenha no dia a dia dos Cidadãos aqui
residentes, a CI Região de Aveiro celebrou, em 2011, um protocolo de cooperação institucional com a
Associação Empresarial Abimota, no sentido de promover o uso da bicicleta como meio de transporte
saudável. Para tal, foi organizado um conjunto de momentos com expressão pública, dos quais se
destaca o Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro, que, em 2012, ligou Salamanca a Aveiro e, em
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2013, irá até à Galiza (Vigo e Santiago de Compostela), com um investimento anual da CI Região de
Aveiro de 60.000 euros (mais IVA).
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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