Segundo Congresso da Região de Aveiro 2013, dias 14 e 15 de março

Região de Aveiro prepara novos desafios
Data: 14 e 15 de março
Hora: entre as 9h e as 19h
Local: Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro
Aveiro, 12 de março de 2013 – O futuro de Aveiro e os investimentos estruturais na Região
vão estar em debate na segunda edição do Congresso da Região de Aveiro. A iniciativa,
promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), terá lugar nos dias
14 e 15 de março, no Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.
Sob o tema “Projetos de Futuro”, o Congresso vai reunir Autarcas, Especialistas e
Personalidades de relevo para refletir sobre os potenciais geradores de crescimento,
investimento e emprego na Região e analisar o trabalho em curso à escala regional, nacional
e europeia, rentabilizando a oportunidade dos Fundos Comunitários do QREN e
perspetivando o quadro de Fundos Comunitários 2014/2020.
António Almeida Henriques, Secretário de Estado Adjunto da Economia e do
Desenvolvimento Regional, Ana Barosa, Secretária de Estado da Administração Local e da
Reforma Administrativa, o Eurodeputado José Manuel Fernandes, Pedro Saraiva, Presidente
da CCDR‐Centro, Afonso Lobato Faria, Presidente do Conselho de Administração da AdP, Luis
Sanz, Diretor Geral do IASP e José Ribau Esteves, Presidente da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro e da Câmara Municipal de Ílhavo, são presenças confirmadas para os
dois dias do Congresso.
www.regiaodeaveiro.pt.

Para mais informações e confirmação da sua presença, por favor contacte:
Luís Lemos | lsl@cunhavaz.com | 93 761 23 21
Ana Costa | ac@cunhavaz.com | 93 998 81 21

www.regiaodeaveiro.pt

A CIRA
Formalmente criada a 16 de outubro de 2008 e presidida pelo Eng.º Ribau Esteves,
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, a Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro (CIRA) é uma instituição pública de natureza associativa e âmbito territorial que visa a
realização de interesses comuns aos 11 municípios que a integram: Águeda, Albergaria‐a‐
Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e
Vagos.
O Congresso da Região de Aveiro tem uma periodicidade bianual e decorreu pela primeira
vez em 2011, com o tema “Projetos de Liderança”. O objetivo da iniciativa é promover um
espaço de debate e de criação de sinergias para a dinamização, crescimento sustentado e
aproveitamento de oportunidades de futuro para a Região.

www.regiaodeaveiro.pt

