
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACTA Nº 23/08 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 

2008 

--------- No dia 5 de Novembro de 2008, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira 

Capela, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, 

Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO / POLIS DA RIA; E, – 2 – AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO, 

POR SI OU POR INTERMÉDIO DA CIRA, DO MUNICÍPIO DE VAGOS NA SOCIEDADE ANÓNIMA 

(POLIS RIA DE AVEIRO) – No seguimento das negociações desenvolvidas entre o Ministério do Ambiente e a 

Equipa do Polis e as Câmaras Municipais da área de incidência desta intervenção, a AMRIA e a CIRA, num 

processo que decorreu durante o ano 2008, chegou-se a um plano e projectos definitivos relativos à “POLIS 

LITORAL RIA DE AVEIRO – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro”. ------------- 

-------- Esta intervenção contempla um conjunto de projectos integrados com expressiva importância para a Ria de 

Aveiro, assegurando a sua requalificação e valorização, assentando no Plano Intermunicipal de Ordenamento da 

Ria de Aveiro “Unir@Ria”, desenvolvido pela AMRia e recentemente publicado em Diário da República. ---------- 

-------- De entre os projectos integrados neste Plano, que se submete a Acordo, representam investimento na área 

geográfica do Município de Vagos, os seguintes: ------------------------------------------------------------------------------- 

A. Projectos de abrangência Intermunicipal: ------------------------------------------------------------------------ 

• Recuperação dunar e lagunar / Protecção e recuperação do sistema dunar (Entre Costa Nova e 

Mira); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Recuperação dunar e lagunar / Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio 

hidrodinâmico (Canais de Ovar, Murtosa, Mira e Ílhavo); ----------------------------------------------- 

• Reforço de margens / recuperação de diques e motas com vista à prevenção de riscos (Ria de 

Aveiro); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estudos de evolução e dinâmica costeira e estuarina (Ria de Aveiro); ---------------------------------- 



 

• Estudos de caracterização da qualidade ecológica da Ria (Ria de Aveiro); ---------------------------- 

• Levantamento das edificações em domínio público hídrico ao longo das margens da ria (Ria de 

Aveiro); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estudo de actividades económicas e suas dinâmicas (Ria de Aveiro); ---------------------------------- 

• Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na Ria/ Estudo de mobilidade e 

navegabilidade na laguna (Ria de Aveiro); ----------------------------------------------------------------- 

• Promoção de mobilidade e ordenamento da circulação na ria/ Balizamento e sinalização dos 

canais de navegação (Ria de Aveiro); ----------------------------------------------------------------------- 

• Informação e promoção territorial / Plano de marketing territorial; ------------------------------------- 

• Informação e promoção territorial / Portas da Ria / Percursos, equipamentos de informação e 

divulgação dos valores presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

B. Projectos de Incidência Municipal: -------------------------------------------------------------------------------- 

• Reordenamento e Valorização da actividade piscatória / Núcleos piscatórios marítimos (Vagueira);  

• Criação de estruturas de apoio ao uso turístico balnear (requalificação de praias) (Vagos – 

Vagueira, Labrego, Areão); ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Promoção da mobilidade e ordenamento da circulação na ria / Criação de via ciclável como forma 

de vivência da Ria (Vagos); ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reordenamento e qualificação das frentes lagunares / Frente lagunar de Vagos (Vagos); ------------- 

• Criação e beneficiação de estruturas de apoio ás actividades de recreio náutico (Vagos). ------------- 

C. O conjunto de projectos acima descritos, representam o valor global do investimento com incidência 

no Município de Vagos, aproximadamente 8.000.000,00 € (oito milhões de euros). ---------------------- 

-------- Nesta operação, em que se perspectiva um investimento total de cerca de 96.000.000,00 € (noventa e seis 

milhões de euros) para o período de 2009/2012, os Fundos Comunitários do QREN, são o seu sustento financeiro 

principal (cerca de 59 %), o Ministério do Ambiente (com cerca de 18 %), outras Entidades da esfera da 

Administração Central (com cerca de 5 %), entidades privadas (cerca de 3 %) e as Câmaras Municipais envolvidas 

(com cerca de 15 %), contemplam o quadro financeiro global. --------------------------------------------------------------- 

-------- O desenvolvimento desta operação vai estar a cargo da empresa de capitais públicos “Polis Litoral – Ria de 

Aveiro, S.A.” que vai ser participada pelo Ministério do Ambiente e pela CIRA. ----------------------------------------- 

-------- Na elaboração deste Plano Estratégico de intervenção de requalificação e valorização da Ria de Aveiro 

destacam-se a vontade política do Governo, os Fundos do QREN negociados, a persistência dos Municípios da Ria 

e o seu empenho político para a resolução deste problema, e, ao mesmo tempo, a valorização de um património 

natural de referência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A operação integrada de requalificação e valorização da Ria de Aveiro, constitui, pois, um passo de 



 
 
 
 
 
 

 

dimensão relevante no processo contínuo e permanente de valorização ambiental, social, económica e cultural da 

Ria, potenciando a dinamização de novas oportunidades e projectos, nomeadamente grandes empreendimentos 

turísticos, fundamentais para que a Ria e a sua Região de Aveiro se venha a constituir, também, como verdadeiro 

destino turístico de elevada qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.” na qual o Município de Vagos participa por intermédio da CIRA, 

integrando directamente o seu Conselho Consultivo, é o instrumento formal de gestão desta Operação Integrada, 

que irá interagir com o conjunto de actores que se relacionam e tem actividade na Ria de Aveiro – esperando-se 

que este momento de concertação resulte, no futuro, na gestão integrada para a Ria de Aveiro. ------------------------- 

-------- Assim sendo, delibera o Executivo Municipal, por unanimidade, aprovar o Projecto e o Acordo relativos à 

“Polis Litoral Ria de Aveiro – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e a 

participação do Município de Vagos, por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo 

Vouga (CIRA) no capital social da sociedade “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.” no valor de 942.165,00 € 

(novecentos e quarenta e dois mil e cento e sessenta e cinco euros). --------------------------------------------------------- 

------- Delibera também, por unanimidade, a Câmara Municipal, que a despesa e os projectos acima mencionados, 

com participação financeira da Autarquia, sejam inscritos no Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 

o ano 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera remeter o presente processo à Assembleia Municipal, para aprovação e autorização superior. -

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


