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Maria José Santana

� “O Papel dos Portos de Aveiro e
Figueira da Foz no Desenvolvi-
mento Regional e no reforço da
competitividade do Centro” é o te-
ma do fórum que se realiza na
próxima terça-feira, no Centro de
Artes e Espetáculos da Figueira da
Foz. O encontro dá continuidade à
discussão efectuada anteriormen-
te num evento realizado em Ílha-
vo, sob a mesma temática e com
um objectivo comum: relevar a
competitividade da região Centro
e das suas empresas, valorizar o
seu potencial logístico, capacitar a
fixação de investimentos e facili-
tar as exportações.  

O fórum, que tem início previs-
to para as 9 horas, é organizado
pela Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA), Co-
munidade Intermunicipal Baixo
Mondego (CIMBM), Conselho
Empresarial do Centro – Câmara
de Comércio e Indústria do Centro
(CEC-CCIC), Associação Comer-
cial e Industrial da Figueira da Foz
(ACIFF), Associação Industrial do
Distrito de Aveiro (AIDA), Comu-
nidade Portuária de Aveiro (CPA) e
Comunidade Portuária da Figuei-
ra da Foz (CPFF).

As entidades envolvidas no fó-
rum pretendem debater cami-
nhos de desenvolvimento e sensi-
bilizar os decisores e agentes eco-
nómicos para a valorização da
oferta logística regional e para as
vantagens da manutenção da sua
gestão regionalizada, de forma a
promover a autonomia de gestão
dos portos, a sua competitividade
e eficiência, em prol da promoção
das empresas e da Região Centro.

Governo ainda não
confirmou presença
À semelhança do que aconteceu já
no primeiro fórum, o governo foi
convidado a tomar parte nesta
discussão.
A organização voltou a lançar o
repto ao ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Paulo Por-
tas, para presidir à sessão de aber-
tura, e ao secretário de Estado das
Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, Sérgio Silva Mon-
teiro, para presidir à sessão de
encerramento, mas as suas pre-
senças não estão ainda confirma-

das – em Julho, nenhum dos dois
se fez representar. 

De resto, o programa prevê a
discussão dos painéis “A logística
e as dinâmicas da Região Centro”,
“Redes logísticas regionais”, “In-
termodalidade - contributos para
o potencial regional”, “Modelos de

gestão e integração de infraestru-
turas logísticas”, “Caminhos de
reforço do hinterland das infraes-
truturas logísticas regionais” e
“Contributos das redes logísticas
para a competitividade regional”.
O encerramento dos trabalhos es-
tá previsto para as 12.20 horas.l

Autonomia dos portos
volta a ser defendida dia 18
Depois do encontro de Julho, em Ílhavo, várias entidades da região Centro
tornam a unir-se em defesa dos portos de Aveiro e Figueira da Foz

CIRA quer valorizar potencial logístico da região Centro
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