Aveiro, 15 de novembro de 2012

NOTA DE IMPRENSA
Conselho Executivo da Região de Aveiro de 12NOV12
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região
de Aveiro) realizou na segunda-feira, dia 12 de novembro de 2012, em Vagos, a sua reunião
ordinária mensal, destacando-se das deliberações tomadas, as seguintes:

1. Porto de Aveiro – Apelo Público de Emergência
O Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro analisou o
impacto da greve dos Estivadores dos Portos Nacionais, em particular as consequências para o
Porto de Aveiro, que com a situação adicional da gestão da insolvência da sua Empresa de
Trabalho Portuário que se encontra num impasse, assume a condição de ser o mais prejudicado
dos Portos Nacionais pela atual situação, aquele que se encontra na situação mais difícil.
A CI Região de Aveiro faz um Apelo Público de Emergência aos Trabalhadores do
Porto de Aveiro, em especial aos seus Estivadores (cerca de 50), aos Operadores Portuários e a
todos os Agentes responsáveis pela atividade do Nosso Porto, para que assumam um acordo de
viabilização e competitividade do Porto de Aveiro, independente das posições sindicais e
políticas que cada um pode e deve assumir. É urgente mais diálogo, forte compromisso e mais
trabalho, numa estratégia de eficiência coletiva geradora de mais emprego e riqueza.
O forte impacto negativo das consecutivas paragens e greves, traduz-se desde logo
numa grave perturbação da atividade e da credibilidade do Porto de Aveiro, com decréscimo da
sua atividade em especial das exportações, prejudicando as dinâmicas económicas locais e
regionais e o indispensável suporte logístico a muitas empresas que sustentam dezenas de
milhares de empregos e de famílias.
Consideramos muito importante que o interesse de muito poucos não afete o interesse
de muitos Cidadãos e Empresas da Região, sendo necessário rentabilizar as muitas dezenas de
milhões de euros de investimento público (nacional e comunitário) que capacitaram o Porto de
Aveiro, visando o serviço à Região e sendo parte do seu desenvolvimento. Parar é morrer e a
concorrência próxima do Porto de Aveiro, vivendo no mesmo País e com as mesmas Leis, está
em plena atividade e em crescimento.
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A Região de Aveiro, a Região Centro e Portugal precisam muito do Porto de Aveiro
em plena atividade. É tempo de trabalhar na máxima intensidade que sejamos capazes.

2. Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro tomou conhecimento do ponto de
situação do desenvolvimento dos trabalhos de Plano Intermunicipal de Mobilidade e
Transportes da Região de Aveiro (PIMTRA).
A elaboração do PIMTRA assenta em princípios orientadores nacionais e internacionais
no domínio da Mobilidade, destacando-se a gestão da mobilidade em transporte público, no qual
estão a ser analisados com particular atenção os transportes escolares, os modos suaves de
deslocação (nomeadamente pelo uso da bicicleta), o futuro da Linha do Vouga, a gestão do
estacionamento automóvel, a malha viária estruturante, e uma aposta continuada de
sensibilização dos Cidadãos.
No próximo dia 30 de Novembro realiza-se na Sede da CI Região de Aveiro a primeira
Acção de Divulgação e Participação Pública do PIMTRA, com início previsto para as 14h30. A
entrada é livre e gratuita, estando no entanto limitada ao número de lugares disponíveis na sala,
pelo que se agradece a inscrição até ao próximo dia 29 por e-mail: geral@regiaodeaveiro.pt .
A CI Região de Aveiro convida todos os Cidadãos a participar.

3. O novo Quadro de Fundos Comunitários 2014/2020
No âmbito do trabalho de preparação do próximo Quadro de Fundos Comunitários
2014/2020, o Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou ativar uma equipa interna
para acompanhamento e desenvolvimento de todo o trabalho preparatório, iniciando desde já o
procedimento de revisão e actualização do Plano Territorial de Desenvolvimento do Baixo
Vouga (PTD – Baixo Vouga), tendo em vista a concretização atempada das novas Parcerias
Territoriais para o Desenvolvimento Económico e Social.
Estando também já em desenvolvimento a cooperação com a Universidade de Aveiro na
execução desta importante tarefa, queremos apresentar público agradecimento ao Prof. Artur
Rosa Pires, que nas suas funções de Pró-Reitor da UA trabalhou com a CI Região de Aveiro
com grande empenho e qualidade, nessa e noutras matérias. A sua demissão das referidas
funções, deixa agora a coordenação desse trabalho de cooperação ao Vice-Reitor Prof. Carlos
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Pascoal Neto com quem já estamos a trabalhar no cumprimento dos importantes objetivos de
cooperação institucional em prol do desenvolvimento da Região de Aveiro e de Portugal.

4. Congresso da Região de Aveiro 2013
Considerando o facto da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal ser a
entidade e o destino convidado na BTL 2013, sendo os dias 27 e 28 de Fevereiro os mais
importantes na concretização da referida presença na qual a Região de Aveiro terá uma
participação especial, o Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou alterar a data do
Congresso da Região de Aveiro de 2013, inicialmente previsto para os dias 27 e 28 de
Fevereiro, para os dias 14 e 15 de Março de 2013.
Nas próximas semanas será feita a apresentação do seu programa.

5. Tolerância de Ponto na Terça-feira de Carnaval
Considerando a importância que o Carnaval representa para a dinamização da atividade
económica, para a promoção cultural e para o turismo da Região de Aveiro, e atendendo ao
facto da maior parte das empresas privadas da região não trabalharem na Terça-feira de
Carnaval, o Conselho Executivo da CI Região de Aveiro deliberou por unanimidade a
recomendação aos seus Municípios associados de darem tolerância de ponto aos seus
Funcionários na Terça-feira de Carnaval de 2013, dia 12 de Fevereiro. As Câmaras Municipais
procederão agora aos devidos atos formais que vão concretizar esta decisão.
Apresentamos o convite aos Cidadãos para participarem e viverem com presença e
intensidade os vários festejos de Carnaval de 2013 que se realizam na nossa Região de Aveiro,
sendo que alguns deles são dos mais prestigiados do País e concretizam-se pelo elevado
investimento de entidades públicas e privadas, e pelo trabalho empenhado de milhares de
profissionais e voluntários.

6. Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2013
O Conselho Executivo da CI da Região de Aveiro deliberou aprovar as Grandes Opções
do Plano, o Orçamento e o Mapa de Pessoal 2013, seguindo-se a apreciação e votação na
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reunião da Assembleia Intermunicipal que vai realizar-se no próximo dia 28 de
Novembro 2012, às 18.00 horas, no edifício Sede da CI Região de Aveiro.
A CI Região de Aveiro assume o ano de 2013 com a maior importância, dando
seguimento ao importante conjunto de projetos em desenvolvimento, com principal destaque
para os que são financiados pelos Fundos Comunitários do QREN e os que estão em execução
no âmbito da gestão de Entidades Parceiras nas quais a CI Região de Aveiro e/ou os Municípios
associados têm participação, mantendo a opção de trabalhar intensamente na preparação do
próximo quadro comunitário de apoio no período 2014/2020.
A apresentação pública deste Plano e Orçamento 2013 será feita no dia 29 de
Novembro de 2012, por nota de imprensa e publicação no site www.regiaodeaveiro.pt.

7. Projecto Aqua-Add – Apresentação Pública do Projecto
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro tomou conhecimento do ponto de
situação do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto internacional “Aqua-add,
implementação do valor acrescentado da água no desenvolvimento local e regional”, no qual a
CI Região de Aveiro é parceira com a Universidade de Aveiro.
O Aqua-Add é um projeto europeu orientado para a troca de experiências e boas
práticas no domínio da gestão da água em centros urbanos. Todos os participantes do Aqua-Add
enfrentam uma tarefa semelhante – a do desenvolvimento de medidas para melhorar os sistemas
de água, tais como a melhoria da qualidade da água, o aumento da capacidade de
armazenamento das águas pluviais e a diminuição do aquecimento das áreas urbanas. O projeto
pretende evidenciar o valor acrescentado da água, juntamente com outros promotores e agentes,
que intervêm e influenciam na estrutura do espaço público e que possam beneficiar directa ou
indirectamente dos resultados do mesmo.
No próximo dia 23 de Novembro realiza-se uma sessão de apresentação do projeto
contando com a presença de entidades convidadas, os principais stakeholders regionais, na
perspetiva de dar contributos para aproveitar o trabalho desenvolvido neste projeto, em
benefício da Ria e da Região de Aveiro.
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8. Conselho Executivo e Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro
– Próximas Reuniões
O Conselho Executivo da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião ordinária de
Dezembro 2012 no dia 17, segunda-feira, em Aveiro na Sede da CI Região de Aveiro.
No próximo dia 28 de Novembro realiza-se a reunião ordinária da Assembleia
Intermunicipal da Região de Aveiro, em Aveiro na Sede da CI Região de Aveiro, tendo na
análise e votação das Grandes Opções do Plano, do Orçamento e do Mapa de Pessoal 2013, o
assunto principal da sua agenda.

Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.

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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