
 

 
 

  
CARTA ABERTA ÀS AUTARQUIAS DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DA REGIÃO DE AVEIRO 

 
          

 Excelências  
 
 
Desde o passado dia 18 de março que o nosso país se encontra em Estado de 
Emergência, tendo recentemente este período sido renovado até dia 17 de 
abril. 
 
É com esperança que vemos a situação epidemiológica Nacional provocada 
pelo Coronavírus a evoluir favoravelmente, mas, no entanto, existem ainda 
muitos cidadãos e empresas da nossa região que estão a ser severamente 
afetados pelo bloqueio económico que necessariamente foi imposto para se 
travar a propagação do vírus. 
 
Numa reflexão conjunta, as associações empresariais que compõem o CER 
Aveiro – Conselho Empresarial da Região de Aveiro, vêm alertar para a 
necessidade de complementar regionalmente as medidas nacionais já 
tomadas pelo Governo com outras medidas concretas, de âmbito local que 
beneficiem a economia, as micro e pequenas empresas e respetiva 
manutenção dos postos de trabalho. 
 
Consideramos, pois, de extrema importância na possibilidade da aplicação do 
seguinte: 
 

1. Criação de um fundo municipal de emergência social e económico, 
constituído pelas verbas destinados a eventos culturais e recreativos não 
efetuados; 

2. Isenção de taxas municipais e outros emolumentos para 
estabelecimentos (esplanadas, restaurantes e outras concessões); 

 



 

 
 

Estamos certos que uma tomada de posição local que responda aos pontos 
mencionados, seriam um forte incentivo à determinação que caracteriza 
regionalmente os nossos empresários na retoma económica que todos 
desejamos. 
 
 
Aveiro, 6 de abril de 2020 

       
  

O Presidente do CER Aveiro 
 
 
 

_______________________________ 
INOVA-RIA 

 
 
ASSOCIAÇÕES SUBSCRITORAS: 
ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, 
Mobiliário e Afins Associação  
ACA - Associação Comercial do Distrito de Aveiro 
ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada 
ACOAG - Associação Comercial de Águeda 
AEA - Associação Empresarial de Águeda 
AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro 
Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro 
NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos 
SEMA – Associação Empresarial dos concelhos de Estarreja, Murtosa, 
Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Ovar 


