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VISITA OFICIAL DO EMBAIXADOR DO IRÃO A AVEIRO 

- Cooperação Internacional com a Cidade de Tabriz e a 

importância da Comunidade Iraniana em Aveiro - 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), José Ribau Esteves, recebeu esta 

quinta-feira, nos Paços do Concelho, o Embaixador Plenipotenciário do Irão em Portugal, Morteza 

Damanpak Jami. 

O encontro teve como principal objetivo lançar o desafio à CMA para uma cooperação 

internacional com a cidade iraniana de Tabriz. 

Tabriz é a capital da Província do Azerbaijão Oriental (Região Iraniana), localizada no 

noroeste do país, com uma população de cerca de 1.700.000 habitantes, sendo a quinta maior 

cidade do Irão. Localiza-se nas proximidades do Lago Úrmia, conhecida por ter uma indústria 

moderna que desenvolve produtos químicos, cimento, têxteis e couro e produtos metalúrgicos.  

Dadas as semelhanças económicas entre ambas as cidades, a aposta no investimento 

em investigação e tecnologia, o Embaixador lançou o convite para uma visita do Presidente da 

CMA a Tabriz, de forma a iniciarem-se contatos e desenvolverem-se sinergias entre os dois 

Municípios, empresários, câmaras de comércio, indústria e universidades. 

Este encontro revestiu-se de particular importância no quadro da ativação de uma Política 

Municipal de Multiculturalismo no atual mandato autárquico (2021/2025), de forma a acolhermos 

e integrarmos com mais qualidade os Cidadãos Estrangeiros que escolhem Aveiro para viver. 

Aveiro tem uma forte comunidade iraniana com cerca de 100 residentes. O investimento 

desta comunidade em diversos projetos em curso na nossa cidade, do alojamento local à 

construção civil, estima-se em cerca de 50 Milhões de Euros. 



O encontro foi mais uma oportunidade para Aveiro e a Região se afirmarem no contexto 

internacional, promovendo a sua identidade e as suas vantagens competitivas, gerando valor para 

a economia local, conhecimento, inovação e empreendedorismo. 

[Fotografias do encontro disponíveis aqui] 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


