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Exmo Senhores

No seguimento da reunião de trabalho / cimeira dos Presidentes das Câmaras Municipais
que integram a GAMA (Grande Área Metropolitana de Aveiro) e a AMRia (Associação de
Municípios da Ria), que decorreu hoje, dia 25 de Janeiro de 06, em Ílhavo, com o objectivo
de debater um conjunto de importantes matérias para os Municípios e para a região,
apresentamos aqui as principais conclusões:

1 -  Modelo institucional de Associativismo Municipal
Foi decidido:
a) No âmbito da AMRia - Manter os compromissos existentes e em desenvolvimento,
nomeadamente os respeitantes ao Programa Aveiro Digi tal  2003/2006;

b) No âmbito da GAMA - Desenvolver os trabalhos decididos no âmbito do QREN 2007/2013
 e dos modelos de gestão das redes de saneamento básico e água (alta e baixa). Providenciar
junto do Presidente da Mesa da Assembleia da GAMA a realização de eleições da nova
Assembleia durante o mês de Fevereiro;

c) Acompanhar com a apresentação de sugestões (junto da ANMP e do Governo) a produção
da nova legislação sobre associativismo municipal.

2 - QREN 2007/2013 (Fundos Comunitários)
Foi realizado um debate sobre o trabalho denominado “Aveiro, região de inovação”, elaborado
por uma Equipa de Consultores (liderada pela GAMA e constituída pela Universidade de
Aveiro e pelo Dr. Madureira Pires, tendo o acompanhamento da CCDRC), referenciando-se
as seguintes conclusões:

a) Aprovado o documento base com as definições dos objectivos principais da GAMA para
a utilização dos Fundos Comunitários do QREN 2007-2013, com a introdução de um conjunto
de contributos para o seu ajustamento e enriquecimento;

b) Deliberado prosseguir com o trabalho, aprofundando com pormenor os objectivos definidos,
que se estruturam no seguinte esquema base:

1 - Promoção da Capacidade de Inovação
… com perspectiva de execução das seguintes capacidades:
- Parque Empresarial de Nova Geração
- Agência Regional de Inovação
- Programa Estratégico de Investimentos Regionais (perspectivando a definição de “clusters”
prioritários);



2 - Melhoria da Qualidade Ambiental
…com as seguintes linhas de acção:
- mobilidade regional e novas vias
- rede de infra-estruturas básicas (saneamento)
- rede de equipamentos estruturantes (cultura e turismo)
- rede de espaços verdes e áreas de lazer
- requalificação urbana

3 - Reforço do capital Social e Humano
- Plano Regional de Formação
-Programa de Promoção de uma Cidadania Regional (dando particular importância à área
da Cultura)

c) Deliberado continuar a gerir este processo (contributo para o QREN 2007/2013) no âmbito
da GAMA, perspectivando a abertura da sua análise a outras forças vivas da região.

3. Gestão das Redes de Saneamento Básico e Água
Foram tomadas as seguintes decisões:

- Elaboração de um estudo (à escala da GAMA) sobre o modelo de gestão das redes de
baixa de água e saneamento básico, perspectivando também a gestão integrada em termos
geográficos e nos sistemas de alta;

-Acompanhar as soluções propostas pelo PEAASAR II (que será apresentado a 1 de Fevereiro
2006) na perspectiva da definição de um novo enquadramento institucional para gerir os
investimentos e a gestão dos sistemas, assim como o seu financiamento.

4. Acção Intermunicipal na área do Turismo
Decidido iniciar formalmente os contactos com os responsáveis do Governo pela área do
Turismo, para debater a reformulação do modelo institucional das actuais Regiões de Turismo.

5. Outros Assuntos
Criação e nomeação de uma Comissão Técnica (composta por um representante de cada
Câmara Municipal) para elaborar um documento de estratégia de implementação de uma
harmonização de tarifas e taxas entre Municípios, na área do saneamento básico, da água
e dos rsu's.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, CA/AMRia e da Junta GAMA,
José Agostinho Ribau Esteves, eng
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