Aveiro, 31 de janeiro de 2013

NOTA DE IMPRENSA
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região
de Aveiro) realizou na Segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2013, em Águeda, a sua reunião
ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:

1. Portagens nas ex-SCUT’s
Tendo tomado conhecimento pela Comunicação Social da perspetiva do Governo de
Portugal em introduzir novos pórticos de pagamento de portagens nas ex-SCUT’s, o Conselho
Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro deliberou enviar uma
comunicação formal ao Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, reafirmando posições
assumidas no passado, com uma nota sobre a eventual colocação de mais pórticos nessas vias.
Em termos sumários a posição tem as seguintes notas:
1. Concordar com o princípio de aplicar portagens às ex-SCUT;
2. Considerar inaceitável que não exista um mecanismo de isenções, reiterando a
propositura de um sistema de isenções para os circuitos de curta distância (no caso da
Região de Aveiro, nos circuitos de ligação entre os seus Municípios, aplicando-se o
princípio noutras regiões), visando o desanuviar da EN 109, com problemas de fluidez e
de segurança. Este regime é compatível com a legislação da União Europeia;
3. Defender que seja alterado o regime de portagens nos acessos à cidade de Aveiro, dado
ser o único caso em Portugal em que o acesso rodoviário por autoestrada a uma capital
de Distrito é todo portajado, assim como reiterar a defesa da não cobrança de portagens
na A25, pela sua importância insubstituível na gestão de tráfego urbano regional e para
o transporte competitivo de mercadorias de importação e em especial de exportação;
4. Reforçar a posição já apresentada de que não há Estradas Nacionais alternativas em
continuidade às referidas autoestradas, sendo por isso inadmissível que se cobrem
portagens nas autoestradas assumindo as estradas municipais como alternativas, o que
exige a abordagem ao dossier da construção das variantes rodoviárias aos aglomerados
urbanos do eixo da EN 109;

Rua do Carmo, n. 20 - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado 589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659 | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935

5. A recente perspetiva do Governo vir a implementar mais pórticos para cobrança de
portagens em troços de ex-SCUT's recebeu uma imediata solicitação de informação ao
Governo na pessoa do Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, questionando sobre
essa eventualidade, a perspetiva de decisão do Governo e solicitando também uma
reunião de trabalho;
6. Quanto a essa eventual implementação, continuamos a defender, hoje como no passado,
que existem razões objetivas que justificam a sua não concretização, desde logo no
próprio estudo que as Estradas de Portugal elaboraram e na prática de utilização das exSCUT, situação particularmente evidente no troço da A25 entre a cidade de Aveiro e as
Praias da Barra e Costa Nova do Município de Ílhavo, dado tratar-se de um troço de uso
marcadamente urbano, construído onde existia a EN 109-7, sem solução alternativa e
fundamental para a acessibilidade rodoviária ao Porto de Aveiro.
7. A CI Região de Aveiro mantém toda a atenção a este dossier, aguardando no entanto a
interação com o Governo.

2. PAPERA 2013
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o Regulamento do
Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro, PAPERA 2013.
Com um orçamento global de 30.000 euros o PAPERA 2013 tem 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.
As Associações traduzem 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.
Destinado a todas as Associações sem fins lucrativos com sede nos Municípios
pertencentes à CI Região de Aveiro, podem ser efetuadas candidaturas a nível individual ou em
grupo, pretendendo-se apoiar, na parceria institucional e no financiamento de projetos que
contribuam para a Região de Aveiro, a capacidade de iniciativa das Associações, bem como a
capacidade de estabelecer parcerias e desenvolver trabalhos conjuntos com a CI Região de
Aveiro, podendo ser apoiados projetos que se encontrem diretamente relacionados com a
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atividade da Região de Aveiro, nas áreas da Cidadania, do Desporto, do Ambiente, da
Gastronomia, da História, da Cultura e da Cultura do Mar, privilegiando-se os temas de
Desportos Náuticos e de Aventura.
O Calendário dos procedimentos do Concurso PAPERA 2013 é o seguinte:
1. Lançamento público do PAPERA 2013: 28 de janeiro de 2013;
2. Apresentação de candidaturas até 20 de fevereiro de 2013;
3. Análise e Decisão sobre as candidaturas até 25 de março de 2013;
4. Assinatura dos Acordos de Financiamento das candidaturas aprovadas até 31 de
março 2013;
5. Período de execução dos projetos: 1 de abril a 31 de outubro de 2013.
Toda a informação será disponibilizada em www.regiaodeaveiro.pt .

3. Congresso da Região de Aveiro 2013
O Congresso da Região de Aveiro 2013, que se vai realizar nos dias 14 e 15 de Março,
no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, tem o seu programa fechado e será
alvo de apresentação pública nos primeiros dias do próximo mês de fevereiro, assim como as
ações que vão decorrer na sua ambiência.
Trata-se de um importante evento para o qual chamamos a atenção e convidamos,
desde já, as forças vivas e a população da Região de Aveiro.

4. Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa / BTL 2013
O CI Região de Aveiro vai participar na BTL 2013, que se realiza, em Lisboa, de 27 de
fevereiro a 3 de março, integrando um espaço específico no stand da Entidade Regional de
Turismo do Centro de Portugal (destino convidado da BTL 2013), no âmbito da intensa
cooperação institucional entre as duas entidades, destacando-se a apresentação da nova imagem
das campanhas de promoção do território e dos produtos da Ria de Aveiro.
O segundo dia da BTL, Quinta-feira, 28 de fevereiro, é especialmente dedicado à
Região de Aveiro e à sua marca turística “Ria de Aveiro”.
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5. Próxima Reunião do CE da Região de Aveiro
A próxima reunião do Conselho Executivo da Região de Aveiro vai realizar-se a 25 de
fevereiro de 2013, pelas 09.30 horas, no Município de Albergaria-a-Velha.

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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