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"Renovar um Compromisso com o Futuro da Região" 

A Comunidade Intemmnicipal da Região de Aveiro (e as suas predecessoras 
Associação de Municípios da Ria e Grande Área Metropolitana de Aveiro) e a 
Universidade de Aveiro têm um longo e proficuo historial de cooperação. Mais 
recentemente, essa cooperação intensificou-se, abrindo novas perspectivas e dando 
origem a um número muito significativo de iniciativas conjuntas, tendo-se concretizado 
importantes programas e instrumentos para o desenvolvimento da região, de que se 
destacam: 

I. Plano Territorial de Desenvolvimento da Sub-Região do Baixo Vouga (PTD); 
2. Contrato de Subvenção Global entre a CI da Região de Aveiro e a Comissão 

Directiva do "Mais Centro", no valor de 60,06 milhões de euros; 
3. Programa PRAGORA (programa de apoio à govemança da região de Aveiro); 
4. Candidatura às Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação; 
5. Parcerias para as candidaturas e a execução dos Programas de Regeneração 

Urbana; 
6. Candidaturas ao Programa Operacional de Valorização do Território; 
7. Desenvolvimento do Grupo de Acção Costeira da Ria de Aveiro no âmbito do 

Programa Operacional das Pescas; 
8. Desenvolvimento do Cluster para o Conhecimento e a Economia do Mar no 

âmbito do Programa Operacional dos Factores de Competitividade; 
9. Desenvolvimento do projecto e candidatura do Parque da Ciência e Inovação e 

cooperação para a gestão das Áreas de Acolhimento Empresarial e para a Rede 
de Incubadoras de Empresas; 

10. Participação activa e dinamização de plataformas institucionais onde estão 
envolvidos outros agentes regionais, nacionais e internacionais. 
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Refira-se que as iniciativas acima referenciadas, à excepção do PTD, todas 
elas, assumiram a condição formal de contratos elou de tarefas que se encontram em 
execução, prolongando-se a sua materialização durante os próximos anos 
(nomeadamente até 2013). 

A cooperação entre as Autarquias Locais (ALs) e a Universidade de Aveiro 
(UA) traduziu-se num reforço da capacidade das Autarquias Locais em aspectos 
muito relevantes para o seu desempenho como motores de desenvolvimento local e 
regional, destacando-se os seguintes aspectos: 

I. as ALs estão muito mais disponíveis e preparadas para mobilizar e aplicar 
conhecimento científico no ãmbito das suas actividades; 

2. as ALs estão muito mais despertas para introduzir novas actividades no leque 
das políticas públicas a que afectam os seus recursos, e que têm por base a 
utilização do conhecimento científico; 

3. as ALS possuem hoje um maior conhecimento das áreas de investigação e das 
potencialidades da UA para contribuir para a qualificação das suas iniciativas. 

A cooperação entre as Autarquias Locais e a Universidade de Aveiro traduziu-se, 
por sua vez, num reforço da capacidade da Universidade de Aveiro em aspectos muito 
relevantes para o seu desempenho como motor de desenvolvimento regional e nacional, 
destacando-se os seguintes aspectos: 

I. a UA possui hoje maior conhecimento, e uma visão global, sobre as áreas de 
actuação prioritárias para as comunidades locais, bem como dos recursos e das 
condicionantes para os projectos que visem a intervenção nessas áreas; 

2. a UA tem iniciativas estlUturantes para o seu projecto de desenvolvimento que 
serão claramente potenciadas por uma relação de cooperação com as ALs; 

3. a UA e as ALs tem várias iniciativas conjuntas, que estão em curso, e que são 
portadoras de beneficios mútuos significativos. 

Neste contexto, a UA e a CI da Região de Aveiro sublinham que o período que 
agora se inicia está e estará repleto de desafios novos e irá marcar de forma decisiva a 
capacidade das ALs e da UA de consolidarem os já elevados níveis de cooperação, 
designadamente no sentido da concretização de um conjunto de iniciativas capazes de 
potenciar e qualificar as dinãmicas de desenvolvimento da região e o bem-estar das 
comunidades locais (acima referenciadas). 

Importa, por isso, pensar de fomm cuidada, coerente e estruturada, os prinCÍpios 
e os mecanismos institucionais que deverão pemútir que se possa dar continuidade e 
valorizar as múltiplas iniciativas em curso. Importa ainda saber encontrar 
atempadamente as formas e momentos adequados para perspectivar novos referenciais 
de ambição para a relação entre as ALs e a UA, nomeadamente ponderando as 
repercussões da agenda global emergente nas dinâmicas regionais e visando também a 
preparação atempada para o novo período de gestão de Fundos Comunitários 
2014/2020. 
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A UA e a CI da Região de Aveiro assumem o compromisso de estabelecer, 
num periodo de quatro meses e através da participação activa da Presidência do 
Conselho Executivo da Comunidade !Jltenmmicipal da Região de Aveiro e da Reitoria 
da Universidade de Aveiro, os principios que presidirão à celebração de um novo 
"Contrato de Parceria", que se assuma como verdadeiro "Compromisso com o Futuro 
da Região", e que enquadre e operacionalize: 

i) o acompanhamento e valorização das acções em curso; 

ii) a adopção de novas áreas de actuação conj unta, designadamente explorando a 
pertinência regional e local das áreas prioritárias da agenda global; 

iii) a definição das linhas orientadoras para a mobilização de outros parceiros e para a 
consolidação de platafonnas inter-institucionais de promoção da sociedade do 
conhecimento que sustente as dinâmicas de desenvo lvimento regional e o bem estar das 
comunidades locais. 

Aveiro, II de Dezembro de 2009. 

AR'\Çkr~;: 
(Prof. Doutora Maria Helena Nazaré) 

o Presidente do Conselho Executivo 
da Comunidade !J1termunicipal da Reo'-o de Aveiro, 
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