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Exmos. 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 28 de Junho 2006, em Estarreja, 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
No seguimento do debate sobre o futuro do modelo de associação de Municípios em Portugal
e muito especial na Região de Aveiro, foi feita a análise da situação actual na perspectiva
de vir a dotar a Associação Municípios a criar (no seguimento da publicação da nova
legislação, que ainda não foi apresentada) com todas as capacidades legais e políticas
possíveis (destacando-se a contratualização da gestão do QREN 2007-2013), de forma a
dotar a nossa região de maior capacidade de intervenção do Poder Local, muito importante
para o seu desenvolvimento e afirmação.

Neste enquadramento decidimos:
a)Manter atenção e acompanhamento ao processo de ajustamento das NUT´s III que está
em curso;
b)Reunir com o Secretário de Estado da Administração Local no sentido de dar contributo
e discutir as definições que o Governo está a preparar para a nova legislação do Associativismo
Municipal;
c)Continuar a desenvolver com empenho todos os trabalhos em curso na AMRia e na GAMA
ao mesmo tempo que preparamos o futuro próximo do Associativismo Municipal da nossa
região.

Neste âmbito, vai proceder-se à realização da eleição da Assembleia Metropolitana da GAMA
no próximo mês de Julho.

2 - Proposta de Lei das Finanças Locais
Realizado um debate sobre a proposta de Lei das Finanças Locais recentemente apresentada
pelo Governo, foi manifestada a determinação de participar no debate desta importante
matéria, sendo que desde já se entende manifestar uma elevada preocupação por algumas
das características que a proposta evidencia, nomeadamente:
a)Grave limitação da autonomia do Poder Local e do respeito pela sua acção que deriva de
uma eleição directa com a criação de várias situações de limitação política;
b)Grave limitação da capacidade financeira dos Municípios, reduzindo a perspectiva de
transferências financeiras, condicionando vários mecanismos de gestão (pessoal, financiamento
bancário, …), criando mecanismos externos de auditoria sem assumir  eficientes mecanismos
de regulação da gestão Municipal.



Estamos com os Municípios e com a ANMP a defender os interesses das populações,
lutando por uma Lei das Finanças Locais que crie mais capacidade de acção do Poder
Local e não limitadora da sua importante acção, como acontece com a presente proposta.

3- QREN 2007 - 2013 (Fundos Comunitários)
Foi decidido aprovar a versão final do documento que define a estratégia da GAMA para a
utilização dos Fundos Comunitários de 2007 - 2013. Este documento - Quadro de Referencia
Estratégica para a região de Aveiro - vai agora ser enviado formalmente para o Ministro do
Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, para os Presidentes da
CCDRC e da CCDRN e para o Secretário de Estado Administração Local e o Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional, sendo, acto imediato disponibilizado (na sua íntegra)
ao público.
Com esta base se reitera a aposta no aproveitamento da oportunidade que o QREN 2007
- 2013 constituirá para o desenvolvimento integral da área da GAMA / AMRia.

4- Zonas Industriais de Nova Geração
No âmbito do trabalho em desenvolvimento pelo projecto “GeoInvest” no âmbito do Programa
Aveiro Digital 2003 - 2007, os Municípios vão continuar a desenvolver a parceria institucional
com a Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a Universidade de Aveiro, de forma a
que possamos promover a interligação de uma política de desenvolvimento local e regional
na qual as novas tecnologias e a sociedade de conhecimento terão um papel relevante.

Foi feita a análise da viagem de trabalho recentemente realizada por representantes dos
Municípios, da AIDA e da UA, ao Parque Tecnológico de Zamudio (Bilbao), na perspectiva
de retirar ensinamentos relevantes para o desenvolvimento desta aposta que temos assumida
para o período 2007-2013, nomeadamente com a gestão dos Fundos Comunitários.

5 -  Novo modelo de gestão da Ria de Aveiro (Lei da Água)
Os Municípios assumiram a decisão de suscitar publicamente ao Governo, a urgência na
definição do modelo de gestão da Ria da Aveiro para que seja possível por cobro ao processo
de degradação a que a Ria tem sido sujeita nos últimos anos (desde que a JAPA deixou a
jurisdição).
Manifestamos também  o nosso empenhamento no processo que o Governo tem em curso,
de criar ao abrigo da Lei da Água uma solução de gestão integrada e localmente liderada
por Agentes Locais,  da Ria de Aveiro.

Com os nossos melhores cumprimentos,

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