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ASSUNTO: Funções do Município de Vagos no Conselho Intermunicipal da Região de 
Aveiro  

 
Decorreu no passado dia 27 de janeiro de 2014, em Águeda, a Reunião Ordinária mensal do 
Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CI Região de 
Aveiro). 

Foi deliberado, nesta reunião, ao Município de Vagos as funções (“pelouros”) referentes à 
atividade económica e Proteção Civil. Ainda, foi nomeado como representante da Comissão 
Distrital de Proteção Civil o Presidente da CM Vagos, Silvério Regalado. 
 
 As restantes deliberações tomadas, foram as seguintes: 
 
1. Organização e Funcionamento do CI da Região de Aveiro 
 
Com o objetivo de organizar o funcionamento interno do Conselho Intermunicipal para o 
presente mandato 2013/2017, foi deliberado aprovar a seguinte distribuição de funções 
(“pelouros”) pelos seus Membros: 
» Município de Albergaria-a-Velha: Agricultura e Floresta 
» Município de Águeda: Modernização Administrativa e Energia 
» Município de Anadia: Educação, Juventude e Seniores 
» Município de Aveiro: Desenvolvimento Regional e Mobilidade 
» Município de Estarreja: Obras Municipais e Intermunicipais 
» Município de Ílhavo: Assuntos do Mar e Segurança 
» Município da Murtosa: Assuntos da Ria de Aveiro e Turismo 
» Município de Oliveira do Bairro: Ação Social e Saúde 
» Município de Ovar: Planeamento e Ambiente 
» Município de Sever do Vouga: Cultura e Desporto 
» Município de Vagos: Atividade Económica e Proteção Civil 
 
2. Representações da CI Região de Aveiro 
 
O Conselho Intermunicipal deliberou aprovar as seguintes representações da CI Região de 
Aveiro: 
» Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga: 
José Ribau Esteves (Presidente da CM Aveiro e da CI Região de Aveiro) 
Mário João Oliveira (Presidente da CM Oliveira do Bairro / Suplente); 
» Comissão Distrital de Proteção Civil: 
Silvério Regalado (Presidente da CM Vagos); 
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» Associação para a Certificação Florestal do Baixo Vouga: 
António Loureiro (Presidente da CM Albergaria-a-Velha). 
 
3. Aprovação da candidatura POPH 2014 
 
Com o objetivo de dar continuidade à melhoria e aperfeiçoamento das competências técnicas 
dos funcionários dos Municípios que compõem a CI Região de Aveiro, o Conselho 
Intermunicipal deliberou aprovar o Plano de Formação 2014 para candidatura ao POPH – 
Programa Operacional Potencial Humano, em áreas estratégicas para a Administração Local, 
de forma a melhorar e modernizar os serviços nas relações com os Munícipes e demais 
entidades da região, representando um valor total de investimento de 57.548,79€. 
 
4. Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa / BTL 2014 
 
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou aprovar a participação da Região 
de Aveiro na Bolsa de Turismo de Lisboa / BTL 2014, integrando um espaço específico no 
stand da Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal, no âmbito da intensa cooperação 
institucional entre as duas entidades, contribuindo para a dinamização das economias locais e 
regionais com especial incidência na área do Turismo. 
Na Bolsa de Turismo de Lisboa 2014, que se realiza 12 a 16 de março, será apresentado o 
mapa dos principais eventos da Região de Aveiro para a agenda deste ano, que se encontra 
em fase de elaboração. 
 
5. Congresso da Região de Aveiro 2015 
 
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou aprovar a realização da próxima 
edição do Congresso da Região de Aveiro para o mês de Março de 2015, mantendo-se assim 
a periodicidade bianual desta iniciativa. 
A CI Região de Aveiro pretende, à semelhança das duas edições anteriores, realizadas em 
2011 e 2013, que o Congresso da Região de Aveiro seja um momento de apresentação, 
discussão e debate dos principais assuntos e projetos desta região. 
 
6. PAPERA 2014 
 
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro deliberou aprovar o Regulamento do 
Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro, PAPERA 2014. 
Com um orçamento global de 30.000 euros o PAPERA 2014 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. 
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A candidatura pode ser efetuada a nível individual ou em grupo, pretendendo-se apoiar a 
capacidade de iniciativa das Associações, pela parceria institucional e pelo financiamento de 
projetos que contribuam para o desenvolvimento e a promoção da Região de Aveiro. 
O calendário dos procedimentos do Concurso PAPERA 2014 é o seguinte 
(sendo toda a informação disponibilizada em www.regiaodeaveiro.pt): 
1. Lançamento público do PAPERA 2014: 27JAN14; 
2. Apresentação de candidaturas até 17FEV14; 
3. Análise e Decisão sobre as candidaturas até 24FEV14; 
4. Período de execução dos projetos: 1MAR14 a 30NOV14 
 
7. CAR-Anadia 
 
Considerando a importância que o CAR – Centro de Alto Rendimento (Velódromo Nacional) 
representa para a promoção da prática desportiva quer a nível regional e nacional, quer a nível 
internacional, o Conselho Intermunicipal deliberou aceitar o convite que a Câmara Municipal de 
Anadia dirigiu à CI Região de Aveiro no sentido desta vir a integrar a Comissão de Gestão 
Local do CAR. A CI Região de Aveiro será representada pelo Presidente José Ribau Esteves, 
sendo seu suplente o Presidente António Coutinho (CM Sever do Vouga). 
 
8. Portugal 2020 e QCIRA 2014/2020 
 
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realizou mais um ponto de situação e um 
debate sobre a preparação do quadro de projetos e da estratégia de gestão para a conquista 
de financiamento dos Fundos Comunitários do quadro 2014/2020.  
Reiterando alguns dos seus objetivos estratégicos prioritários como a qualificação ambiental e 
agrícola do Baixo Vouga, a qualificação e valorização da Ria de Aveiro (“Polis Dois”), a ligação 
rodo-ferroviária Aveiro/Águeda, entre outros, estamos nesta fase a trabalhar na versão final do 
QCIRA 2014/2020 (num trabalho com a Universidade de Aveiro), tendo sido reiterada a 
decisão da Região de Aveiro vir a liderar a gestão de uma ITI / Iniciativa Territorial Integrada, 
no quadro da contratualização de Fundos Comunitários que deverão envolver o FEDER, o FSE 
e o FEADER. 
Neste ano de 2014, esta matéria continuará a ser uma prioridade absoluta no trabalho da CI 
Região de Aveiro. 
 
9. Próxima Reunião do Conselho Executivo da CI Região de Aveiro 
 
O Conselho Intermunicipal da CI Região de Aveiro realiza a sua reunião ordinária de fevereiro 
2014 no dia 24, segunda-feira, em Albergaria-a-Velha. 
 
Para saber mais sobre as atividadse da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, visite 
o site www.regiaodeaveiro.pt 


