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1. Apresentação da Estratégia Regional 2014-2020 
  
Irá ter lugar no próximo dia 20 de janeiro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, a 

apresentação da Estratégia Regional 2014-2020, no âmbito do próximo Quadro Comum de Investimentos 
da Região de Aveiro. 

A Estratégia de Desenvolvimento Territorial 2014-2020 para a Região de Aveiro resulta de um 
intenso trabalho de diagnóstico socioeconómico e da interação entre diferentes parceiros.  

Tendo por base a experiência adquirida na implementação dos projetos 2007/2013, este processo 
tornou possível a apresentação de uma visão alargada, pública e privada, plural e consensualizada, do 
bem comum regional.   

Visando o reforço da participação e envolvimento dos cidadãos e demais forças vivas locais na 
construção de uma Região com identidade, dinâmica, coesa, sustentável e geradora de oportunidades, 
decorrem, até março, sessões públicas de apresentação nos 11 municípios da Região de Aveiro 
(Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Murtosa, Vagos, 
Sever do Vouga). 

Nesse âmbito, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e a Câmara Municipal de Ílhavo 
levam a efeito a Apresentação da Estratégia Regional 2014-2020, com o seguinte programa: 
 

 
Programa: 
17h30 Abertura 
Fernando Caçoilo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 
 
17h50 Programa Territorial de Desenvolvimento 2007-2013: Investimentos em prol do cidadão 
José Eduardo de Matos, Secretário Executivo Intermunicipal da Região de Aveiro 
 
18h10 Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro 2014-2020 – Estratégia de 
Desenvolvimento Territorial 
Filipe Teles, Pró-Reitor da Universidade de Aveiro  
 
18h30 Encerramento  
José Ribau Esteves, Presidente do Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro 
 
 
2. Assinatura do Protocolo ClimAdaPT.Local 
 
O Presidente da Câmara de Ílhavo, Eng. Fernando Caçoilo, assinou ontem, dia 15 de janeiro, o 

Protocolo para desenvolvimento do projeto ClimAdaPT.Local, numa cerimónia que teve lugar na 
Universidade de Lisboa, e que contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, Dr. Paulo Lemos. 

O Município de Ílhavo, pelo trabalho desenvolvido na vertente ambiental, mereceu o 
reconhecimento e integração neste importante projeto, fazendo parte do grupo restrito de 26 municípios 
do país, sendo ainda o única a nível regional que, em parceria com o Consórcio formado por entidades 
ligadas à proteção e gestão ambiental, nomeadamente a APAmbiente e o Fundo Português de Carbono, 
levarão a cabo este projeto.  

O Protocolo agora assinado visa o desenvolvimento e a incorporação da adaptação às alterações 
climáticas ao nível local através da elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 



Climáticas (EMAAC) de Ílhavo. Permitirá ainda a participação de dois técnicos da autarquia num 
Programa Formativo em adaptação às alterações climáticas. 

No âmbito deste projeto, a Câmara Municipal participará no processo conducente à criação da 
Rede de Municípios de Adaptação Local às Alterações Climáticas em Portugal, que constituirá um fórum 
permanente de reflexão e dinamização das políticas públicas locais no domínio da adaptação. Pretende-
se também, no futuro, promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas práticas 
correntes de planeamento e gestão municipal, bem como capacitar as restantes autarquias do país para 
introduzirem esta temática nas suas políticas de índole local.  
 
 
 
 


