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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), realizada hoje, dia 29 de Junho, na Murtosa, com o objectivo de debater 
um conjunto de importantes matérias para os Municípios e para a região, vimos por este 
meio dar nota pública das principais conclusões:

            	
1. “Plano de Acção” para o QREN 2007/2013  
Depois de discutidas várias propostas para a realização do “Plano de Acção” da GAMA 

(NUT III Baixo Vouga) a contratualizar com a Autoridade de Gestão do QREN 2007/2013, foi 
decidido entregar à Universidade de Aveiro a realização deste trabalho. 

Considerando a excepcional importância desta matéria para a GAMA e para a região, 
nomeadamente como elemento de estratégia para a captação de fundos do QREN, para 
financiar um quadro de investimentos que vai integrar o referido Plano de Acção, entenderam 
e acordaram as duas entidades, GAMA e UA, estabelecer um Protocolo de Colaboração, 
visando o cumprimento do referido objectivo base.

O acto público de Assinatura do Protocolo GAMA / UA, decorrerá no próximo dia 5 de 
Julho às 15 horas, na Reitoria da Universidade de Aveiro. 

2. Projecto “Agir para Ligar” / Futuro dos Espaços Internet 
Considerado os recursos já existentes na rede de 94 Espaços Internet Aveiro Digital (11 

Municipais e 83 de Freguesia) instalados na região da AMRia, e a necessidade de promover 
a qualificação da população, através de uma intervenção articulada a nível territorial, 
envolvendo as Câmara Municipais, as Juntas de Freguesias, os Centros RVCC, IEFP, Rede 
Escolar e Rede Social, foi decidido dar concretização ao projecto “Agir para Ligar”, que a 
AMRia apresentou ao POSC.

Esta candidatura recentemente aprovada e homologada pelo Sr. Ministro da Ciência, 
Prof. Mariano Gago, foi executada pela equipa técnica do Programa do Aveiro Digital 2003-
2006, que transita a partir de 1 de Julho 2007 para a AMRia, por forma a gerir este projecto, 
assim como outras tarefas no âmbito da gestão do QREN e da actividade global da AMRia.

Este projecto tem como seguintes objectivos principais:
- apoiar a gestão técnica e financeira dos Espaços Internet Municipais e de Freguesia;
- caracterizar a população a nível municipal com o apoio da Rede Social e da Rede 

Escolar e elaborar Planos de Formação a nível Municipal;
- instalar e operar a nível municipal um sistema de qualificação apoiada nos recursos dos 

Espaços Internet para grupos especiais da população;
- agregar as iniciativas RVCC e novas oportunidades para actuar através dos Espaços 

Internet junto da população.
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3. PROTCentro 
Foi decidido aprofundar o trabalho de acompanhamento, debate interno e estruturação 

de propostas da GAMA (NUT Baixo Vouga) para o PROTCentro, tendo como referência as 
opções estratégicas expressas no documento “Aveiro - Região de Inovação / Quadro de 
Referência Estratégica para a região de Aveiro”, elaborado no âmbito da preparação do 
Plano de Investimento que estamos a estruturar para candidatar a financiamento do QREN.

4. Cursos de Especialização Tecnológica / Atraso na tomada de decisão
A nossa Região é um bom exemplo de relação de proximidade entre a Universidade, os 

Municípios, as Empresas e a Comunidade, patente no sucesso do Programa da Universidade 
de Aveiro, concretizado nos Cursos de Especialização Tecnológica (formação pós-secundária).

O angustiante atraso verificado no arranque do presente ano lectivo, foi resolvido por 
Despacho de 29/12/06 do Sr. Ministro da Ciência, que desde logo apontou, até 31 de Março, 
a elaboração de uma proposta critérios de financiamento dos cursos futuros.

Verifica-se que tal ainda não aconteceu, o que determina o cenário vigente de dúvida e 
indecisão semelhante ao verificado no início do ano lectivo ora a terminar.

Os Municípios que integram a GAMA deliberaram manifestar ao Sr. Ministro a sua mais 
profunda preocupação, sublinhando a urgente necessidade de decidir o financiamento 
destes cursos, de modo a que todos os envolvidos possam atempadamente planear o futuro 
próximo. Relembram também a importância que os Cursos de Especialização Tecnológica 
têm na resposta objectiva às necessidades concretas do mundo empresarial, suprindo faltas 
nas áreas técnicas e suportando novas saídas profissionais.

Com os nossos melhores cumprimentos,

O Presidente da CMI, CA/AMRia, Junta GAMA
José Agostinho Ribau Esteves, eng.
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